
 
 

ЗВІТ 
про виконання плану діяльності  

Правобережного київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  
на 2019 рік у ІІІ кварталі  

                    

п/п Найменування завдання 
Найменування заходу для 

виконання завдання 

Найменування показника 
результативності виконання 

заходу 

Значення показника 
результативності виконання 

заходу 
Примітка у разі 

недовиконання плану 

План Факт 

Посилення правових можливостей та підвищення рівня правової обізнаності громадян 

1 
 
  

Завдання 1.1. 

 

Проведення 
правопросвітницьких заходів 
для громад та спільнот, 
зокрема щодо можливостей 
для вирішення правових 
питань; змісту основних 
реформ, що проводяться 
Урядом України 
 

Захід 1.1.1 

Проведення кінопоказу стрічки, що 
стосується правозахисної тематики 
та подальше її обговорення  

Кількість показів  
1 

1  

Захід 1.1.2 

Проведення заходів в рамках 
реалізації проекту «Я маю право!» 

Кількість заходів/учасників 

 

 
Постійно Постійно  

Захід 1.1.3 

Проведення заходів з 
Солом’янською та Голосіївською 
службою зайнятості щодо питань 
легальної зайнятості 

Кількість заходів/учасників  
1/20 

1/25  

Захід 1.1.4 

Проведення навчальних семінарів 
для студентів юридичних 
факультетів ВНЗ міста Києва з питань 
захисту прав та законних інтересів, 
інших  актуальних правових питань  

Кількість лекцій/кількість 

буклетів 
 

1/30 

1/35  

Захід 1.1.5 

Проведення лекцій для учнів ЗОШ м. 
Києва щодо основ захисту прав 
людини  

Кількість лекцій  
1 

1  

Захід 1.1.6 

Проведення «Школи активних 

громадян» - тренінгу для киян 

Кількість заходів/ кількість 

сучасників 
 

1/30 
1/35  



Захід 1.1.7 

Проведення вуличного прийому 

громадян в парку 

«Інтернаціональний» 

Кількість заходів 1 

1  

Захід 1.1.8 

Участь у спільних засіданнях суб’єктів 

залучених до реалізації  

реабілітаційного плану для особи, 

яка постраждала від торгівлі людьми 

на запрошення Центру соціальної 

служби для сім’ї та молоді ( в разі 

виникнення потреби) 

Кількість зустрічей За потребою 

1  

Захід 1.1.9 

Розробка інформаційних буклетів та 
презентацій з правової тематики 

Кількість буклетів 1 

1  

Завдання 1.2. 

Проведення інформаційно-
роз’яснювальних та 
комунікативних заходів 

Захід 1.2.1 

Проведення заходів для дітей на 

базі ДП “АРТЕК” 

Кількість заходів 

 
1 1  

 Захід 1.2.2 

Забезпечення функціонування 

мобільного консультативного пункту 

на базі Київського міського центру 

роботи з жінками 

Кількість виїздів/ кількість 
звернень за безоплатною 

правовою допомогою 
 6/25 6/28  

 Захід 1.2.3 

Забезпечення функціонування 
мобільного консультативного пункту 
на базі ГО «Центр Ла Страда – 
Україна» 

Кількість виїздів/ кількість 

звернень за безоплатною 

правовою допомогою 
 6/25 6/34  

 Захід 1.2.4 

Адресна правова допомога особам, 

позбавленим можливості 

пересування 

Кількість людей, яким надано 

правову допомогу 

 
За потреби 8  

 Захід 1.2.5 

Проведення виїзних консультувань в 

«УТОГ» 

кількість виїздів/людей, яким 

надано правову допомогу 

 

За потреби 

 
6/25  



 Захід 1.2.6 

Забезпечення функціонування 

мобільного консультативного пункту 

на базі Голосіївської служби 

зайнятості 

кількість виїздів/людей, яким 

надано правову допомогу 3/10 3/15  

 Захід 1.2.7 

Забезпечення функціонування 

мобільного консультативного пункту 

на базі Центральної спеціалізованої 

бібліотеки для сліпих імені М. 

Островського 

кількість виїздів/людей, яким 

надано правову допомогу 3/10 3/11  

 Захід 1.2.8 

Проведення виїзних консультацій на 

базі військових комісаріатів та 

військових частин в рамках 

Меморандуму між Міністерством 

оборони України  та 

Координаційним центром 

кількість виїздів За потреби За потреби  

Завдання 1.3. 

Інноваційні форми доступу до 

БПД 

Захід 1.3.1. 
 
Взаємодія з засобами масової 
інформації 

Кількість опублікованих 

статей (виступів на радіо) 

 

1 8  

 Захід 1.3.2. 
 

Інформаційна підтримка заходів 

партнерів РЦ та МЦ, у яких беруть 

участь фахівці Центрів 

Кількість заходів За потреби За потреби  

Запровадження системи професійного розвитку працівників системи надання безоплатної правової допомоги, її партнерських інституцій та правничої спільноти 

4 

Завдання 2.1. 

Розвиток людських ресурсів, в 

тому числі пулу юристів 

місцевих центрів для 

виконання функції 

представництва 

 

Захід 2.1.1 

 

Стажування студентів у МЦ в 

якості юристів у відділах 

представництва 

Кількість стажувань За потреби 0  

Захід 2.1.2 Кількість заходів 1 1  



 Інформаційно-роз’яснювальна 

робота серед стажерів адвокатів, 

юристів, студентів ВНЗ юридичного 

спрямування щодо системи БПД, 

порядку надання правової допомоги 

з метою їх подальшого залучення до 

роботи центрів 

  

Захід 2.1.3 

Підтримка WikiLegalAid в 

актуальному стані та оновлення 

Кількість матеріалів 

 
постійно постійно  

  

Захід 2.1.4 

Проведення семінару з теми: 

«Проблемні питання спілкування 

з людьми, які мають соціально-

психічні розлади» 

Кількість заходів/кількість 

осіб, що взяло участь 1/10 1/10  

8 Завдання 2.2. 

Взаємодія між регіональними 

та місцевими центрами 

БПД, прийняття 

управлінських рішень 

Захід 2.2.1 

Проведення робочих зустрічей 

працівників відповідних відділів 

МЦ , РЦ та./або організацій-

партнерів  

Кількість зустрічей За потреби 3  

Залучення органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань для надання безоплатної первинної правової допомоги, а також розвиток мережі партнерів та 
незалежних провайдерів для задоволення правових потреб громад 

Завдання 3.1 
Взаємодія з іншими суб’єктами 
надання БППД 

Захід 3.1.1 
   
Проведення робочих зустрічей 
з юридичними клініками вищих 
навчальних закладів щодо 
співпраці з центрами та 
залучення надання БВПД 

Кількість зустрічей 1 
1 
 

 

 

 

Директор                              Сергій БРЕУС



 


