
Звiт про виконання Реriонального плану надання безоплатноI правовоi допомоги у MicTi Киевi на 2019 piK станом на кiнець lll

Значення показникlв результатиsностl
виконанкя заходу по реdоху в цlлому та в

розрlзl виконавцlв окремо за звlтний перlод
комз наросrаючим пlдсYм

Примiтка у parl
недовиконання плану

Фактплан

Найменування показника
резYльтатявностl виконання
заходу та перелlк виконавцiв

Найменування заходу дr|я
виконання ,авданняпlп Найменування завдання

9/165

1 55з/60р м. ки€вi
4165еЕ(ний Млiвоб

2|422140Правобережвий МЦ

Проведення праsопросвiтницьхих
заходiв в рамхах фестивалD (Я МАЮ

ПРАВО!D, Всечкраittського тижня
права, дня Констиryцii Украiни, Дня

Незалеrкностi УкраiЪи, в рамках
(я мАю пРАВо!, тощоп

кlлькiсrь
з/60 5/100рц м. ки€вi
з|6о з|75

з/105з/90Праsобережний МЦ

Проведення наsчальних ceMiHapiB

для студентiв юридичних факультетiв
ВН3 Micтa КиG8а з питань захисту
прав та захонних lHTepeciв, iнших

акryальних п вових питань
з0к|лькlсть

675з0РЦу м. Ки€вi

Розмiщення iнформацiйних
матерiалiв системи БПД а усгано8ах,
орrанiэацiях, навчальtlих замадах,

точках досryпу до безоплатноi
правовоiдопомоги, в тому числi на

lH о а йних стендах та шхах
з

6зний МЦлi
00жвий МЦп

Прозедёння ceмiBapl8 мя
мечJканцiв районiв за участlо органiв

мiсцевоi влади
9l2l5кiлькiсть

5|L?52/4ом. ки€вiр
10/17504/100х(ний МЦлiвобе

зl8зз|75

Проаедення лехцiй мя учнiв ЗОШ м,
ки€ва

vlsзаходlв/ кlл
ик|а

2|451/15Лisоберен{ний МЦ

Проsедення пра8опросвiтницьких
заходiв в рамках Дня захисту дiтей,

(вуличнi iЕФорму8ання та

консульryвання, флечJмоби, круглi
п зентацlй Hiстол , лекцii)

зl75

з/80з/75Лiвоберенний МЦ

1

Проведення
правопросвlтницьхих заходiв

для громад та спiльнот,
зокрема щодо можливостей

мя sирiцJеrtня пра8ових
питань; змiсry основних

р€форм, lцо лроводяться
Урядом Укратни

кварталу 2019 року

посилення правових можливостей та пiдвищення рiвня правовот обiзнаностi громадян

КИькlсть заходlв/кlльхiсгь
yчасникlв

20l497

6|2о0

9l2lo 11/280

Лisоберея(ний МЦ

675

кlлькiсть проведен}lх заходlr 6

18/2Ф8

ПравобеDеrкний МЦ

2145

Проведення лекцiй мя учнiв ЗОШ м.

Ки€sа та дiтей МДЦ (ApTeKD на темиl
(Протидiя насильствч в ciм'iTa права

дiтей''

Кlльхlсf ь заходiв /кlлькlФь
учасникlв

з/80



Про!едеввя (Школи активних
.ромадлн'D -тренiнtумя киян

КlлькlGть заходlв/кlлькiстD
учаGliхкlа

ll?,5 1/з0

r]раsобере}l(ний киiвський МЦ ||25 1/з0

Проведення кiнопоказу стрlчки, ulo
стосу€ться правозахисноiтематихи та

подальцrе ii обгоаоренrfi

Кlлькlсь rаходl!/кlrtыdсть
учаснихlв

7lls |l20

Прааобере)t{ний киiвський МЦ 7lL5 L/20

Конхурс на8чально-наукових есе
серед сryдентiв-пра8ознаацiв вищих

навчальних замадiв Micтa Киева
(Роль громадянськоrо суспiльства та

держави в механlзмi забезпеченн,
права людей на безоплатну правову

допомоryD до Дня науки

Кlлькlбь заходl! /хlлыdсть
учас йк|!

,lзо 1/35

Правобережний Мц 1/з0 1/35

Проведення правових занять з

людьми старшоrо Bixy 8 рамках
Увiверситеry третього 8iKy

Солом'янського району

Кlлькlсь заходlв /KlrtbKlCTb

YчаснихlЕ
12 2l

Правобережний МЦ 12

Проведення правопросвiтницько|,о
заходу 8 рамках Дня захисту прав

дитини - вуличне iнФормування
rромадян в парку iMeHi Осlровськоrо

Кlлькlcть заходlв /кlлькlсть
у,lасникlr

ll20 ||2l

1|2о

Проведення правопросвiтницькиl
заходiв s рамках дня КонстиryцiI

Украiни - вуличноrо прийому
rромадян в парку (Вiдраднийл

кlлькlсь заходlв /кlльхlсп,
учасникlа

!2о 1|2l

Правобере}кний МЦ L/27

r]роведення правопросвiтвицьких
заходlв у рамхах Дня незалежностi

Украiни - вуличноl"о прийому
громадян у парху

(lнтернацiональвийЕ

Кlлькlсь sаходlв /хlлькlсrь
у,{аснrкlв

llz|

Правобере)i(ний МЦ |/2о

Проведення навчальних ceMiHapiB

щодо практичних аспектiв протидii

домаllJньому насильству, захисry 8iд
хюго, прав його )fiертв на

безоплатну правову допомоry

кiлькlсть заходlв/учасникiЕ 2|4о 2147

Пра8обере}кний МЦ 2l40 2/47

Проведення консультацiй у ДУ
(Киisсьхий слiдчий lзоляторD мя

засудкених осiб

КlлькlФь проrедених
заходiв/кlльхlсть ччасникlо

з/30 2120

РЦу м. Ки€вi 3/з0 2/20
Не вдалось налагодити

зв'я!ок iз cl3o у lll
к8арталi

Проведення заходiв з центрами
зайнятостi щодо питань леrальноi

зайнятосti

Кlлькlсть заходlв 3 3

Правобережний МЦ з

Проведення эаходiа мя дiтей на базi

ДП (Артех))
Кlлькlсть заходiв 2 3

Правобережний МЦ 2

21

Правобережний Мц Ll27

|/2о

1lzo

1,/2l

2

Проведення iнформацiйно-

роз'яснювальних та

хомунiкативних заходiв
з


