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п/
п

Найменува
ння

завдання

Ч? 41 • і '' - "

Мета та основний 
результат виконання 

завдання

ІІ ■ •

Найменування заходу для
• ' о .виконання завдання

Найменування показників 
результативності 

виконання заходу та 
перелік відповідальних 

виконавців

Термін
виконання

заходу

Найменув 
ання показ 

показ 
виконання

заходу

Значення
показників

результативное
ті

Посилення правової спроможності та правових можливостей територіальних громад

1

Завдання
1.1

Проведенн
я

правопросв 
ітницьких 

заходів для 
громад та 
спільнот, 
зокрема

ЩОДО

можливост 
ей для 

вирішення

Зростання правової 
обізнаності громадян

Захід 1.1.1
Проведення семінарів для 

мешканців районів за участю 
органів місцевої влади 

(Служба у справах дітей, 
Управління праці та 
соціального захисту 

населення, Управління 
освіти) з питань 

законодавчих змін, питань 
реформ в соціальній, 

медичній та інших сферах, 
семінар на тему «реалізація 

дитини на освіту»

Показник -  кількість заходів 
Лівобережне київське бюро 
правової допомоги Попович 

П.Б
відділ правопросвітництва та 

надання безоплатної 
правової допомоги 

Сидоренко М.В.

березень- 1 1



семінарів для адвокатів з 
залучення власних ресурсів 

МЦ та партнерських установ 
і організацій

організації надання 
безоплатної вторинної 

правової допомоги та роботи 
з її надавачами 

Лівобережного київського 
місцевого центру 

з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги

Захід 3.8.4
Підготовка матеріалів по 

кращим практикам адвокатів 
(успішні справи) для їх 
поширення на сайті КЦ

Показник -  кількість 
повідомлених кращих 

практик 
Виконавець -  відділ 
організації надання 

безоплатної вторинної 
правової допомоги та роботи 

з її надавачами

1 тиждень 
кожного місяця

Кількість
кейсів 1

Захід 3.8.5
Залучення адвокатів до 

БВПД, укладення контрактів 
з адвокатами

Показник -  кількість 
укладених контрактів з 

адвокатами 
Виконавець -  відділ 
організації надання 

безоплатної вторинної 
правової допомоги та роботи 

з її надавачами

постійно- Кількість
адвокатів 1

Захід 3.8.6
Збір, аналіз та узагальнення 
інформації, напрацювання 

пропозицій та проектів змін 
до законодавчих актів, які 
регулюють надання БПД. 
Реалізація плану розвитку 
системи надання БПД та 
Стратегії реформування 

судоустрою, судочинства та 
суміжних правових 

інститутів на 2015-2020 роки

Показник -  проведені 
заходи,розроблені 

документи 
Виконавець -  всі відділи

0

Кількість 
узагальнен 

ь та 
пропозицій

1



ВИЇЗДІВ

мобільних
консультац

ійних
пунктів
(виїзних
прийомів
громадян)

місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної 

правової допомоги 
Сидоренко М.В. (2 рази на 

місяць)

Захід 1.2.2
Проведення виїзних 

консультацій на базі ЦНАП 
Деснянського району міста 

Києва

Показник -  кількість виїздів, 
розповсюджених буклетів 
Виконавець -  Показник -  

кількість заходів 
Лівобережне київське бюро 
правової допомоги Попович 

П.Б
відділ правопросвітництва та 

надання безоплатної 
правової допомоги 

Сидоренко М.В.

0 За потреби 6

Захід 1.2.3
Організація виїзних 

консультувань: місця 
скупчення людей, громадські 

заходи, дитячі будинки, 
інтернати, притулки для 

неповнолітніх. В тому числі: 
у Центрі соціалізації та 

реабілітації,

Показник -  кількість виїздів 
Виконавець -  

відділ правопросвітництва та 
надання безоплатної 
правової допомоги 

Сидоренко М.В.

Останній
тиждень
лютого

Кількість
консудьтув

ань
3

Захід 1.2.4
Адресна правова допомога 

особам, позбавленим 
можливості пересування

Показник -  кількість людей, 
яким надано правову 

допомогу 
Виконавець -  

Лівобережне київське бюро 
правової допомоги Попович 

П.Б
відділ правопросвітництва та 

надання безоплатної 
правової допомоги 

Сидоренко М.В.

1 -3 четвер 
кожного 
місяця

За потреби За потреби

Захід 1.2.5
Проведення виїзних

Показник -  кількість 
виїздів, яким надано

постійно Кількість



ури контролю за якістю 
надання БПД. 
Встановлення 
програмного 

забезпечення для 
роботи Центру

Завдання
3.8

Забезпечен
ня

належної 
якості 

послуг, що 
надаються 
клієнтам 
системи 

БПД

Моніторинг надання 
правової допомоги з 
метою підвищення її 

якості

Захід 3.7.2
Інтерв’ювання клієнтів щодо 
рівня та стану надання БПД

Показник -  кількість 
клієнтів, з якими було 

проведено інтерв'ювання 
відділ правопросвітництва та 

надання безоплатної 
правової допомоги 

Сидоренко М.В.

постійно
Кількість
клієнтів

4

Захід 3.7.3
Ведення статистичної 

звітності по актам зданим 
МЦ, моніторинг кращих 

практик

Показник -  внесення 
інформації 

відділ організації надання 
безоплатної вторинної 

правової допомоги та роботи 
з її надавачами

постійно Кількість
звітів 1

Захід 3.8.1
Робочі зустрічі з адвокатами, 

співробітниками МЦ, РЦ; 
аналіз практики, обговорення 

проблемних питань 
співпраці, обмін досвідом

Кількість заходів 
Показник -  кількість 

зустрічей 
Виконавець -  відділ 
організації надання 

безоплатної вторинної 
правової допомоги та роботи 

з її надавачами

постійно Кількість
зустрічі 3

Захід 3.8.2
Взаємодія з органами 

адвокатського 
самоврядування; участь у 

навчаннях адвокатів

Показник -  кількість 
заходів/учасники 

Виконавець -  відділ 
організації надання 

безоплатної вторинної 
правової допомоги та роботи 

з її надавачами

Перший
тиждень
березень

Кількість
зустрічі 1

Захід 3.8.3
Проведення тренінгів та

Показник -  кількість заходів 
Виконавець -  відділ

останній 
тиждень січня

Кількість
заходів 1



Залучення органів самоврядування. Громадських об’єднань для надання первинної правової допомоги, розвиток мережі партнерів
та незалежних провайдерів для задоволення правових потреб громад.

Завдання
2.1

Розвиток 
мережі 

партнерів та 
незалежних 
провайдерів 

надання 
БПД, 

налагоджен 
ня співпраці 

із ними та 
надання 

методичної 
допомоги з 

метою 
удосконален 
ня надання 
ними БПД
Завдання

2.2
Проведення
інформаційн

о-
роз’яснювал 

ьних та 
комунікатив 
-них заходів

Розширення доступу 
до правової допомоги 

та забезпечення 
дотримання прав 

населення до БПД 
шляхом налагодження 
партнерських відносин

Підвищення рівня 
правосвідомості 

обізнаності громадян 
щодо надання правової 
допомоги та реалізації 

прав і обов’язків

Захід 2.1.1
Проведення навчань з 

надання БПД для 
громадських організацій 

«Золотий вік»,

Захід 2.2.2
ї є д є н н я  робочих зустрічей з 
ідичними клініками вищих 
авчагтьних закладів щодо 
раці з центрами та залучення 

до надання БПД

Захід 2.2.3
Залучення нових партнерів 

до надання БПД, підписання 
меморандумів про

співпрацю________

Показник- кількість 
навчань/учасників 

Виконавець -  Показник -  
кількість заходів 

Лівобережне київське бюро 
правової допомоги Попович 

П.Б
відділ правопросвітництва та 

надання безоплатної 
правової допомоги 

Сидоренко М.В.

Показник -  кількість 
робочих зустрічей 

Заступник директора 
Мотричук Р.Г., директор 

Бурчак Л.і.

Показник -  кількість 
підписаних меморандумів 

Заступник директора 
Мотричук Р.Г., директор 

_______ Бурчак Л.і.

0
Кількість
навчань

1/10

Лютий

Кількість
зустрічі

Кількісь
меморандумів

Вдосконалення стандартів якості надання безоплатної правової допомоги



Захід 3.3.1
Розробка та подання 

розрахунків до кошторису

Показник- кількість 
документів 

Виконавець -  Директор, 
відділ фінансів, 

бухгалтерського обліку та 
звітності

Постіно
1

Кількість
ДОК.

За потреби

Захід 3.3.2
Участь у засіданні Керівної 
ради (щодо затвердження

Показник -  кількість 
розроблених пропозицій та 

документів 
Виконавець -  Директор,

постійно кількість За потреби

документів, пропозицій та 
внесення змін до них)

Захід 3.3.3

Завдання
3.3

Взаємодія 
між 

регіональни 
ми та

Підвищення 
ефективності роботи 

центрів надання БВПД 
та координації дій між 

ними

Проведення розширених 
нарад щодо ресурсів та їх 

пошуку, реалізації 
міжнародно-технічних 

проектів, належного 
функціонування центрів

Показник -  кількість засідань 
Виконавець -  Директор, 

відділ фінансів, 
бухгалтерського обліку та 

звітності

постійно
Кількість
засідань

За потреби

місцевими 
центрами 

БПД, 
прийняття 

управлінськ 
их рішень

Захід 3.3.4
Відрядження працівників 
МЦ до інших регіонів 3 
метою обміну досвідом

Показник -  кількість 
відряджень 

Виконавець Директор, 
відділ фінансів, 

бухгалтерського обліку та 
звітності 

працівники МЦ

За потреби
Кількість

відряджень
1

Захід 3.3.5
Розроблення пропозицій 

щодо нормативів 
матеріально-технічного 
забезпечення діяльності

Показник -  кількість 
розроблених документів 
Виконавець -  Директор, 

відділ фінансів, постіно

Кількість
розроблени

X
1

центрів; подання бухгалтерського обліку та документів
узгоджених пропозиція до 

КЦ
звітності

Захід 3.3.6 Показник -  кількість
Аналіз та опрацювання 

скарг суб’єктів звернення, та
проаналізованих скарг 

Виконавець -  відділ
Постіно 

За потреби
Кількість

скарг 3

складення правового організації надання



Захід 3.3.1
Розробка та подання 

розрахунків до кошторису

Показник -  кількість 
документів 

Виконавець -  Директор, 
відділ фінансів, 

бухгалтерського обліку та 
звітності

Постіно
1

Кількість
ДОК.

За потреби

Захід 3.3.2
Участь у засіданні Керівної 
ради (щодо затвердження

Показник -  кількість 
розроблених пропозицій та 

документів 
Виконавець -  Директор,

постійно кількість За потреби
документів, пропозицій та 

внесення змін до них)
Захід 3.3.3

Завдання
3.3

Взаємодія 
між 

регіональна 
ми та

Підвищення 
ефективності роботи 

центрів надання БВПД 
та координації дій між 

ними

Проведення розширених 
нарад щодо ресурсів та їх 

пошуку, реалізації 
міжнародно-технічних 

проектів, належного 
функціонування центрів

Показник -  кількість засідань 
Виконавець -  Директор, 

відділ фінансів, 
бухгалтерського обліку та 

звітності

постійно Кількість
засідань За потреби

місцевими 
центрами 

БПД, 
прийняття 

управлінськ 
их рішень

Захід 3.3.4
Відрядження працівників 
МЦ до інших регіонів 3 
метою обміну досвідом

Показник -  кількість 
відряджень 

Виконавець -  Директор, 
відділ фінансів, 

бухгалтерського обліку та 
звітності 

працівники МЦ

За потреби Кількість
відряджень

1

Захід 3.3.5
Розроблення пропозицій Показник -  кількість

щодо нормативів розроблених документів Кількість
матеріально-технічного 
забезпечення діяльності

Виконавець - Директор, 
відділ фінансів, постіно розроблени

X
1

центрів; подання бухгалтерського обліку та документів
узгоджених пропозицій до 

КЦ
звітності

Захід 3.3.6 Показник - кількість
Аналіз та опрацювання 

скарг суб'єктів звернення, та
проаналізованих скарг 

Виконавець -  від діл
Постіно 

За потреби
Кількість

скарг 3

складення правового організації надання



ури контролю за якістю 
надання БПД. 
Встановлення 
програмного 

забезпечення для 
роботи Центру

Завдання
3.8

Забезпечен
ня

належної 
якості 

послуг, що 
надаються 
клієнтам 
системи 

БПД

Моніторинг надання 
правової допомоги з 
метою підвищення її 

якості

Захід 3.7.2
Інтерв’ювання клієнтів щодо 
рівня та стану надання БПД

Показник -  кількість 
клієнтів, з якими було 

проведено інтерв'ювання 
відділ правопросвітництва га 

надання безоплатної 
правової допомоги 

Сидоренко М.В.

постійно
Кількість
клієнтів 4

Захід 3.7.3
Ведення статистичної 

звітності по актам зданим 
МЦ, моніторинг кращих 

практик

Показник -  внесення 
інформації 

відділ організації надання 
безоплатної вторинної 

правової допомоги та роботи 
з її надавачами

постійно Кількість
звітів 1

Захід 3.8.1
Робочі зустрічі з адвокатами, 

співробітниками МЦ, РЦ; 
аналіз практики, обговорення 

проблемних питань 
співпраці, обмін досвідом

Кількість заходів 
Показник -  кількість 

зустрічей 
Виконавець -  від діл 
організації надання 

безоплатної вторинної 
правової допомоги та роботи 

з її надавачами

постійно
Кількість
зустрічі 3

Захід 3.8.2
Взаємодія з органами 

адвокатського 
самоврядування; участь у 

навчаннях адвокатів

Показник -  кількість 
заходів/учасники 

Виконавець -  відділ 
організації надання 

безоплатної вторинної 
правової допомоги та роботи 

з її надавачами

Перший
тиждень
березень

Кількість
зустрічі 1

Захід 3.8.3
Проведення тренінгів та

Показник -  кількість заходів 
Виконавець -  відділ

останній 
тиждень січня

Кількість
заходів 1



ВИЇЗДІВ

мобільних
консультац

ійних
пунктів
(виїзних
прийомів
громадян)

місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної 

правової допомоги 
Сидоренко М.В. (2 рази на 

місяць)

Захід 1.2.2
Проведення виїзних 

консультацій на базі ЦНАП 
Деснянського району міста 

Києва

Показник -  кількість виїздів, 
розповсюджених буклетів 
Виконавець -  Показник -  

кількість заходів 
Лівобережне київське бюро 
правової допомоги Попович 

П.Б
відділ правопросвітництва та 

надання безоплатної 
правової допомоги 

Сидоренко М.В.

0 За потреби 6

Захід 1.2.3
Організація виїзних 

консультувань: місця 
скупчення людей, громадські 

заходи, дитячі будинки, 
інтернати, притулки для 

неповнолітніх. В тому числі: 
у Центрі соціалізації та 

реабілітації,

Показник -  кількість виїздів 
Виконавець -  

відділ правопросвітництва та 
надання безоплатної 
правової допомоги 

Сидоренко М.В.

Останній
тиждень
лютого

Кількість
консудьтув

ань
3

Захід 1.2.4
Адресна правова допомога 

особам, позбавленим 
можливості пересування

Показник -  кількість людей, 
яким надано правову 

допомогу 
Виконавець -  

Лівобережне київське бюро 
правової допомоги Попович 

П.Б
відділ правопросвітництва та 

надання безоплатної 
правової допомоги 

Сидоренко М.В.

1 -3 четвер 
кожного 
місяця

За потреби За потреби

Захід 1.2.5
Проведення виїзних

Показник -  кількість 
виїздів, яким надано

постійно Кількість



семінарів для адвокатів з 
залучення власних ресурсів 

МЦ та партнерських установ 
і організацій

організації надання 
безоплатної вторинної 

правової допомоги та роботи 
з її надавачами 

Лівобережного київського 
місцевого центру 

з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги

Захід 3.8.4
Підготовка матеріалів по 

кращим практикам адвокатів 
(успішні справи) для їх 
поширення на сайті КЦ

Показник -  кількість 
повідомлених кращих 

практик 
Виконавець -  відділ 
організації надання 

безоплатної вторинної 
правової допомоги та роботи 

з її надавачами

1 тиждень 
кожного місяця

Кількість
кейсів

Захід 3.8.5
Залучення адвокатів до 

БВПД, укладення контрактів 
з адвокатами

Показник -  кількість 
укладених контрактів з 

адвокатами 
Виконавець -  відділ 
організації надання 

безоплатної вторинної 
правової допомоги та роботи 

з її надавачами

постшно- Кількість
адвокатів

Захід 3.8.6
Збір, аналіз та узагальнення 
інформації, напрацювання 

пропозицій та проектів змін 
до законодавчих актів, які 
регулюють надання БПД. 
Реалізація плану розвитку 
системи надання БПД та 
Стратегії реформування 

судоустрою, судочинства та 
суміжних правових 

інститутів на 2015-2020 роки

Показник -  проведені 
заходи,розроблені 

документи 
Виконавець -  всі відділи

0

Кількість 
узагальнен 

ь та 
пропозицій



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Директор Лівобережного київського місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної 
правової допомоги^

План надання правової допомоги 
Першого київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

на І квартал 2019 рік

п/
п

Найменува
ння

завдання

Мета та основний 
результат виконання 

завдання

Найменування заходу для 
виконання завдання

Найменування показників 
результативності 

виконання заходу та 
перелік відповідальних 

виконавців

Термін
виконання

заходу

Найменув 
ання показ 

показ 
виконання 

заходу

Значення
показників

результативное
ті

Посилення пюавової спроможності та поавових можливостей тепитопіальних громад

1

Завдання
1.1

Проведенн
я

правопросв 
ітницьких 

заходів для 
громад та 
спільнот, 
зокрема 

щодо 
можливост 

ей для 
вирішення

Зростання правової 
обізнаності громадян

Захід 1.1.1
Проведення семінарів для 

мешканців районів за участю 
органів місцевої влади 

(Служба у справах дітей. 
Управління праці та 
соціального захисту 

населення, Управління 
освіти) з питань 

законодавчих змін, питань 
реформ в соціальній, 

медичній та інших сферах, 
семінар на тему «реалізація 

дитини на освіту»

Показник -  кількість заходів 
Лівобережне київське бюро 
правової допомоги Попович 

П.Б
відділ правопросвітництва та 

надання безоплатної 
правової допомоги 

Сидоренко М.В.

березень- 1 1



Залучення органів самоврядування. Громадських об’єднань для надання первинної правової допомоги, розвиток мережі партнерів
та незалежних провайдерів для задоволення правових потреб громад.

2

Завдання
2.1

Розвиток 
мережі 

партнерів та 
незалежних 
провайдерів 

надання 
БПД, 

налагоджен 
ня співпраці 

із ними та 
надання 

методичної 
допомоги 3 

метою 
удосконален 
ня надання 
ними БПД

Розширення доступу 
до правової допомоги 

та забезпечення 
дотримання прав 

населення до БПД 
шляхом налагодження 
партнерських відносин

Захід 2.1.1
Проведення навчань з 

надання БПД для 
громадських організацій 

«Золотий вік»,

Показник -  кількість 
навчань/учасників 

Виконавець -  Показник -  
кількість заходів 

Лівобережне київське бюро 
правової допомоги Попович 

П.Б
відділ правопросвітництва та 

надання безоплатної 
правової допомоги 

Сидоренко М.В.

0
Кількість
навчань

1/10

Завдання
2.2

Проведення
інформаційн

0-
роз’яснювал 

ьних та 
комунікатив 
-них заходів

Підвищення рівня 
правосвідомості 

обізнаності громадян 
щодо надання правової 
допомоги та реалізації 

прав і обов’язків

Захід 2.2.2
зедення робочих зустрічей 3 
їдичними клініками вищих 
авчальних закладів щодо 
раці з центрами та залучення 

до надання БПД

Показник -  кількість 
робочих зустрічей 

Заступник директора 
Мотричук Р.Г., директор 

Бурчак Л.і.

0 Кількість
зустрічі

1

Захід 2.2.3
Залучення нових партнерів 

до надання БПД, підписання 
меморандумів про 

співпрацю

Показник -  кількість 
підписаних меморанду мів 

Заступник директора 
Мотричук Р.Г., директор 

Бурчак Л.і.

Лютий Кількісь
меморандумів

1

Вдс
. • ф . • :• 

сконалеиия стандартів якості надання безоплатної правової допомоги
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