ступенів Тернопільської обласної ради;
22.03.2016

Чортківським
місцевим ЦБВПД

не менше,
ніж 1 раз в
квартал

11.03.2016

1.2. Організація
роботи виїзних
консультаційних
пунктів у
приміщеннях служб
у справах дітей,
центрах соціальних
служб для дітей сім’ї
та молоді,
відділах/секторах у
справах сім’ї, молоді
та спорту РДА, у
Центрі соціальнопсихологічної
реабілітації дітей
служби у справах
дітей Тернопільської
ОДА
не менше,
Кременецьким
місцевим ЦБВПД;
ніж 2 рази в
12.01.2016
квартал
18.02.2016
17.03.2016

Проведено інформаційно-просвітницькі
заходи у Тернопільському обласному
комунальному дитячому будинку для
дітей шкільного віку
Проведено
робочу
зустріч
з
адміністрацією Заліщицького обласного
багатопрофільного
навчальнореабілітаційний центру. В рамках візиту
організовано роботу виїзного пункту
консультування в навчальному закладі
для дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування;

Виїзні консультаційні пункти організовано
у:
- службі у справах дітей Шумської
райдержадміністрації;

1
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20.01.2016
11.02.2016 - Збаразькому районному центрі соціальних
03.03.2016 служб для дітей , сім’ї та молоді
Тернопільським
місцевим ЦБВПД ;

Чортківським
місцевим ЦБВПД

не менше, 23.02.2016 Центр соціально-психологічної
ніж 2 рази в
реабілітації дітей служби у справах дітей
квартал
Тернопільської облдержадміністрації;
29.03.2016 Бережанська обласна комунальна
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ
ступенів з поглибленим вивченням
трудового навчання
не менше, 26.02.2016 Служба у справах дітей Чортківської
ніж 1 раз на
районної державної адміністрації;
місяць
02.03.2016 Центр соціальних служб для дітей, сім'ї та
молоді Чортківської міської ради

2

3

01.03.2016 Служба у справах дітей Борщівської
райдержадміністрації,
Борщівський
районний центр соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді
1.3. Організація та
проведення у
навчальних
закладах заходів
інформаційного
характеру (уроків
правових знань,
дискусій, бесід
тощо)
Регіональний
центр з НБВПД

не менше,
ніж 1 раз в
квартал

26.01.2016 Бесіда із студентами Юридичного факультету
ТНЕУ

1

Кременецьким
місцевим ЦБВПД;

не менше,
ніж 1 раз на
квартал

17.02.2016 Проведено уроки правових знань з
учнями :
03.03.2016 Державного
навчальноого
закладу
Кременецький професійний ліцей;

2

- Кременецької ЗОШ І-Ш ступенів №5

2. Розширення
доступу до БПД
для
малозабезпечених
осіб, інвалідів

Тернопільським
місцевим ЦБВПД ;

не менше,
ніж 1 раз на
квартал

Чортківським
місцевим ЦБВПД

не менше,
ніж 2 рази
на квартал

2.1. Здійснення
виїзних прийомів
громадян, участь у
роботі «мобільних
соціальних офісів»
у територіальних
громадах
Організація роботи
виїзних
консультаційних
пунктів у
приміщеннях
сільських,
селищних та
міських рад

23.02.2016 Проведено пізнавальну бесіду правового
характеру з учнями ТНВК
“Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. правовий ліцей №2”
14.02.2016 Проведено уроки правових знань з
учнями:
- Горішньовигнанської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Чортківського району;
15.03.2016 - Пробіжнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Чортківського району;

1

2

Кременецьким
місцевим ЦБВПД;

не менше,
ніж 2 рази
на місяць

Виїзні консультаційні пункти у :
28.01.2016 - Лідихівській
сільській
Кременецького району ;

раді

29.01.2016 Почаївській
26.02.2016 Кременецького району ;
25.03.2016

раді

міській

02.02.2016 - Борсуківській сільській раді
Лановецького району ;
11.02.2016 - Тилявській сільській раді Шумського
району ;
24.02.2016 Вишнівецькій
Збаразького району;

селищній

раді
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03.03.2016 - Доброводівській сільській раді
Збаразького району;
04.03.2016 Жолобківській
Шумського району;

сільській

раді

10.03.2016 - Лановецькій районній раді (громадська
приймальня) ;
10.03.2016 - Вишгородській сільській раді
Лановецького району

Тернопільським
місцевим ЦБВПД ;

не менше,
ніж 1 раз на
місяць

25.01.2016
22.02.2016
26.02.2016
17.03.2016
29.03.2016
31.03.2016

Байковецька сільська рада;
Великогаївська селищна рада;
Микулинецька селищна рада;
Бережанська районна рада;
Бережанська районна рада;
Підволочиська селищна рада
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Чортківським
місцевим ЦБВПД

2.2. Проведення
інформаційнопросвітницьких
заходів в
державних
установах (Центрі
зайнятості,
управлінні праці та
соціального захисту
населення тощо)
Кременецьким
місцевим ЦБВПД;

не менше,
ніж 1 раз на
місяць

20.01.2016 Мухавська сільська рада Чортківського
району;
24.02.2016 Скородинська
сільська
рада
Чортківського району;
15.03.2016 Пробіжнянська
сільська
рада
Чортківського району.

не менше,
ніж 2 рази
на квартал

Організовано проведення інформаційнопросвітницьких заходів у:
08.02.2016 - Кременецькому
30.03.2016 зайнятості ;
03.03.2016 Збаразькому
зайнятості ;
10.03.2016 - Лановецькому
зайнятості ;
17.03.2016 Шумському
зайнятості

Тернопільським
місцевим ЦБВПД ;

не менше,
ніж 2 рази
на квартал

районному центрі
районному

центрі
5

районному
районному

центрі
центрі

Проведено заходи інформаційного
характеру в:
08.02.2016 Козівському районному управлінні праці
та соціального захисту населення;
08.02.2016 Зборівському районному управлінні
праці та соціального захисту населення;
12.02.2016 Бережанському районному управлінні
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12.02.2016
17.02.2016
18.02.2016
31.03.2016
15.02.2016
Чортківським
місцевим ЦБВПД

не менше,
ніж 2 рази
на квартал

29.01.2016

23.02.2016
16.03.2016

соціального захисту населення;
Підгаєцькому районному управлінні
соціального захисту населення;
Теребовлянському районному управлінні
праці та соціального захисту населення;
Підволочиському районному управлінні
праці та соціального захисту населення
Підволочиському районному центрі
зайнятості;
Участь у семінарі для учасників АТО в
Тернопільському міськрайонному центрі
зайнятості
Проведено
заходи
інформаційного
характеру в:
Управлінні
соціального
захисту
населення
Чортківської
районної
державної адміністрації;
Чортківському
районному
центрі
зайнятості;
Чортківському
районному
центрі
зайнятості;

3

2.3. Утворення та
забезпечення
роботи
дистанційних
пунктів доступу
шляхом
використання
системи
«бібліоміст»
бібліотек для
проведення скайпконсультувань,
відео конференцій
Кременецьким
місцевим ЦБВПД;

не менше,
ніж 1 раз в
місяць

Проведено онлайн-консультування за
допомогою скайп-зв’язку:
11.02.2016 - Кременецька районна бібліотека ім.
Ю Словацького
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26.02.2016 - Шумська центральна бібліотечна
система ;
11.03.2016 - Лановецька центральна бібліотечна
система
Тернопільським
місцевим ЦБВПД ;
3.Розширення
доступу до БВПД
ветеранів війни та
осіб на яких
поширюється дія
Закону України
«Про статус
ветеранів війни,
гарантії їх
соціального
захисту» (в тому
числі учасників
АТО)

3.1. Створення та
забезпечення
роботи мобільних
пунктів
консультування
в
лікувальних
закладах,
госпіталях,
реабілітаційних
центрах
у тому числі:
Тернопільським
місцевим ЦБВПД ;
Чортківським
місцевим ЦБВПД
3.2. Організація
роботи мобільних
консультаційних
пунктів у
приміщеннях
військкоматів,
військових частин
Кременецьким
місцевим ЦБВПД;

не менше,
ніж 1 раз в
півріччя

не менше,
ніж 1 раз на
квартал
не менше,
ніж 1 раз на
квартал

не менше,
ніж 1 раз в
квартал

23.03.2016 Забезпечено роботу мобільного пункту
консультування на базі Центру медичної
реабілітації і лікування учасників АТО
11.03.2016 Забезпечено роботу мобільного пункту
консультування
в
Заліщицькому
обласному
комунальному
госпіталі
інвалідів війни та реабілітованих.

Організовано мобільні консультаційні
пункти :
02.02.2016 - Лановецький районний військкомат ;
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1
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17.03.2016 -Шумський районний військкомат

Тернопільським
місцевим ЦБВПД ;
Чортківським
місцевим ЦБВПД
3.3. Організація
роботи виїзних
консультаційних
пунктів спільно з
громадськими
організаціями,
спілками учасників
АТО
у тому числі:
Кременецьким
місцевим ЦБВПД;

не менше,
ніж 2 рази в
півріччя
не менше,
ніж 1 раз в
квартал

не менше,
ніж 1 раз на
місяць

01.03.2016 Організовано та здійснено роботу
мобільного консультаційного пункту у
Чортківській військовій частині А/1915;

Організовано консультаційний пункт спільно

29.01.2016 з керівництвом ГО Спілка учасників АТО
29.02.2016 Кременецького району в приміщенні ГО
14.03.2016 (тимчасово на період проведення ремонтних
робіт в приміщенні ГО, робота мобільного
консультаційного пункту проводиться в
приміщенні місцевого центру)

Тернопільським
місцевим ЦБВПД ;

Чортківським
місцевим ЦБВПД

не менше,
ніж 1 раз на
місяць
не менше,
ніж 1 раз на
місяць

1

26.01.2016
25.03.2016
30.03.2016
23.02.2016

Організовано консультаційні пункти в:
Центрі допомоги учасникам АТО;
ГО “Юридична сотня”;
ГО “Справа честі”
В Чортківському місцевому центрі
спільно з Чортківською
районною
організацією
ветеранів
України
проведено круглий стіл для ветеранів
Чортківського району та проведено
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спільний прийом громадян для ветеранів
та інвалідів війни;
В приміщенні Чортківської міської ради
організовано роботу консультаційного
09.03.2016 пункту для інвалідів та ветеранів, які
проживають в місті Чортків спільно з
Чортківською
міською
організацією
ветеранів України;
4. Розширення
доступу до БПД
для людей похилого
віку, інвалідів

4.1. Організація
роботи виїзних
консультаційних
пунктів у
Територіальних
центрах
соціального
обслуговування
у тому числі:
Кременецьким
місцевим ЦБВПД;

не менше,
ніж 1 раз на
місяць

Організовано консультаційні пункти у :

12.01.2016
18.02.2016 - територіальному центрі соціального
17.03.2016 обслуговування (надання соціальних послуг)
Шумського району

20.01.2016 - Збаразькому районному комунальному
центрі
соціального
11.02.2016 територіальному
обслуговування
(
надання
соціальних
послуг)
03.03.2016
Тернопільським
місцевим ЦБВПД ;

не менше,
ніж 1 раз на
місяць

29.01.2016

08.02.2016
17.02.2016
31.03.2016

Організовано консультаційні пункти у:
Територіальному центрі соціального
обслуговування пенсіонерів та одиноких
непрацездатних громадян
Тернопільського району;
Зборівському територіальному центрі
соціального обслуговування;
Теребовлянському територіальному
центрі соціального забезпечення;
Підволочиський районний центр
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Чортківським
місцевим ЦБВПД

не менше,
ніж 1 раз на
місяць

соціального обслуговування
Організовано консультаційні пункти у:
18.01.2016 Територіальному центрі соціального
обслуговування Чортківського району Р;
11.03.2016 Територіального центру соціального
обслуговування Заліщицького району;
15.03.2016 Геріатричному відділенні в с.Пробіжна
Чортківського району.

3

4.2. Адресна
правова допомога
особам з
обмеженими
можливостями
пересування.
Організація виїздів,
у тому числі:
у разі
необхідності

-

у разі
Тернопільським
місцевим ЦБВПД ; необхідності

-

Кременецьким
місцевим ЦБВПД;

Чортківським
місцевим ЦБВПД

04.01.2016 здійснено
виїзд
працівниками
у разі
Чортківського
місцевого
центру до
необхідності
громадянки з обмеженими фізичними
можливостями, інваліда І групи для
надання консультації по питанні щодо
захисту прав споживачів;
17.03.2016 працівниками
місцевого центру та
адвокатом,
що
надає
безоплатну
вторинну правову допомогу Садовським
М.Д. здійснено виїзд до жительки м.
Чортків для прийняття звернення щодо
надання БВПД та необхідні додатки до
нього.
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4.3. Організація
роботи
консультаційних
пунктів у спілках
інвалідів, УТОГах
та УТОСах ,
у тому числі:
Кременецьким
місцевим ЦБВПД;

не менше,
ніж 1 раз в
квартал

Організовано консультаційний пункт в
Кременецькому
районному
осередку
Всеукраїнської організації інвалідів "Союз
організацій інвалідів України»

26.02.2016
1

Тернопільським
місцевим ЦБВПД ;
Чортківським
місцевим ЦБВПД
5. Розширення
доступу до БПД
для осіб, які
відбувають
покарання в
установах
виконання покарань

5.1. Проведення
роз’яснювальної
роботи в установах
виконання покарань
( Чортківська№26),
Копичинська
(№112),
Збаразька(№63)
щодо права на
отримання БВПД,
у тому числі:
Регіональний
центр з НБВПД

не менше,
ніж 1 раз в
квартал
не менше,
ніж 1 раз в
квартал

21.03.2016 Організовано консультаційний пункт в
Тернопільському обласному об'єднанні
УТОС
09.03.2016 Організовано консультаційний пункт в
Чортківській
міській
організації
ветеранів України

не менше,
ніж 1 раз в
півріччя

28.01.2016 Робочий візит в Управління державної
пенітенціарної служби України в
Тернопільській області

1

1

1

6. Інформування
про безоплатну
правову допомогу

Кременецьким
місцевим ЦБВПД;

не менше,
ніж 1 раз в
півріччя

Тернопільським
місцевим ЦБВПД ;

не менше,
ніж 1 раз в
півріччя

Чортківським
місцевим ЦБВПД

не менше,
ніж 1 раз в
півріччя

6.1. Участь у сесіях
органів місцевого
самоврядування,
колегіях райдержадміністрацій.
Створення
належних умов для
забезпечення
доступумешканців
територіальної
громади до
безоплатної
правової допомоги

02.02.2016 Робоча зустрів в Кримінально-виконавчій
інспекції Управління державної
пенітенціарної служби України в
Тернопільській області

1

24.02.2016

09.03.2016
Прийнято участь у сесіях :

у тому числі:
Кременецьким
місцевим ЦБВПД;

10.03.2016
не менше,
ніж 2 рази в
квартал

16.03.2016
Катеринівської
сільської
Кременецького району;

ради
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Колодненської
Збаразького району;

сільської

ради

- Лановецької районної ради;
- Шумської районної ради.

Тернопільським
місцевим ЦБВПД ;

Чортківським
місцевим ЦБВПД

не менше,
ніж 2 рази в
квартал

не менше,
ніж 2 рази в
квартал

29.01.2016
25.02.2016
25.02.2016
26.02.2016
26.02.2016
18.03.2016
11.03.2016
25.03.2016

6.2. Організація та
проведення
інформаційноосвітніх заходів з
учнями ЗОШ та
студентами вищих
навчальних закладів
Регіональний
центр з НБВПД

не менше,
ніж 1 раз в
квартал

Прийнято участь у сесіях:
Байковецької сільської ради;
Бережанської районної ради;
Бережанської міської ради;
Козівська районна рада;
Підгаєцька міська рада
Козівська селищна рада
Участь в колегії:
Заліщицька
районна
державна
адміністрація
Прийнято участь у сесії Монастириської
районної ради

6

2

1
28.03.2016 Галицький коледж ім.В.Чорновола

Кременецьким
місцевим ЦБВПД;

Тернопільським
місцевим ЦБВПД ;
Чортківським
місцевим ЦБВПД

6.3. Організація та
проведення
спільних
інформаційнопросвітницьких
заходів із учнями
та студентами
вищих учбових
закладів
юридичного
спрямування

не менше,
ніж 1 раз в
квартал

не менше,
ніж 1 раз в
квартал
не менше,
ніж 1 раз в
квартал

25.03.2016 Прийнято
участь
у
навчальнометодичному семінарі із студентами
Кременецької гуманітарно-педагогічної
академії ім.. Т.Г.Шевченка на тему
«Соціально-правовий статус студентів
Кременецької академії».

1

29.03.2016 Галицький коледж ім.В.Чорновола
1
Проведено уроки правових знань з
учнями та студентами:
04.02.2016 - Чортківського педагогічного училища
ім. О.Барвінського
14.02.2016 - Горішньовигнанської ЗОШ І-ІІІ ступенів
Чортківського району;
- Пробіжнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів
15.03.2016 Чортківського району;

3

у тому числі:

Регіональний
центр з НБВПД

не менше,
ніж 1 раз в
квартал

29.02.2016 Проведення дискусії з студентами
юридичного факультету ТНЕУ

Тернопільським
місцевим ЦБВПД ;

не менше,
ніж 1 раз в
квартал

29.03.2016 Проведення дискусії з студентами
юридичного факультету ТНЕУ

6.4. Проведення
семінарів, лекцій в
Центрі
перепідготовки та
підвищення
кваліфікації
працівників органів
державної влади,
органів місцевого
самоврядування,
державних
підприємств,
установ та
організацій
Регіональний
центр з НБВПД
6.5. Поширення
інформаційних
матеріалів про
систему БПД,
зокрема
розміщення в
громадському
транспорті,

1

1

згідно
графіку

2

закладах охорони
здоров’я,
приміщеннях
органів державної
влади, та
громадських
організаціях і
формуваннях , а
також «Вуличне
інформування»
у тому числі:
Регіональний
центр з НБВПД
Кременецьким
місцевим ЦБВПД

не менше,
ніж 1 раз в
квартал

18.03.2016

не менше,
ніж 1 раз на
місяць

Розповсюджено буклети про БПД в
ЦНАП м.Тернопіль

1

Проведено вуличне інформування жителів :

20.01.2016
28.01.2016
02.02.2016
02.02.2016

м. Збараж
району ;
м.Почаїв
району

та

Збаразького

Кременецького

- м. Ланівці та Лановецького району ;

03.03.2016 - Борсуківської сільської ради Лановецького
району ;

- смт. Вишнівець Збаразького району

30.03.2016
Інформаційні матеріали про систему
03.03.2016 БПД у :
10.03.2016 -Кременецькому
17.03.2016 Збаразькому,
04.02.2016

Лановецькому,
Шумському районних центрах

зайнятості;
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10.03.2016
12.01.2016 -Збаразькій,
18.01.2016

11.02.2016
26.02.2016

Тернопільським
місцевим ЦБВПД

не менше,
ніж 1 раз на
місяць

18.01.2016

15.01.2016
26.01.2016
16.03.2016
24.03.2016

12.02.2016
08.02.2016
09.02.2016
18.02.2016
12.02.2016
17.02.2016
19.02.2016
12.02.2016
08.02.2016
08.02.2016
18.02.2016
12.02.2016

Лановецькій,
Шумській районних радах та районних державних адміністраціях;

- сільських радах Шумського району (на
нараді з головами та секретарями
сільських рад);
- ГО Спілка інвалідів Збаразького району;
- Кременецькому районному осередку
Всеукраїнської
організації
інвалідів
"Союз організацій інвалідів України
Проведено інформування та розміщено
друковані матеріали про систему БПД в
Центрі надання адміністративних послуг
м.Тернополя;
Розміщено інформаційні матеріали в
приміщеннях:
Тернопільська обласна спілка
багатодітних сімей;
Центр допомоги учасникам АТО;
Центр перепідготовки та підвищення
кваліфікації працівників органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств,
установ та організацій,
Бережанська,
Зборівська,
Козівська,
Підволочиська,
Підгаєцька,
Теребовлянська,
Тернопільська
міські та селищні ради;
Бережанська,
Зборівська,
Козівська,
Підволочиська,
Підгаєцька,
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Чортківським
місцевим ЦБВПД

не менше,
ніж 1 раз на
місяць

17.02.2016 Теребовлянська,
районні ради та райдержадміністрації,
31.03.2016 Підволочиський районний центр
зайнятості;
15.02.2016 Тернопільський міськрайонний центр
зайнятості
Розміщено інформаційні матеріали на
інформаційних кутках:
12.01.2016 -Борщівська
районна
рада
та
райдержадміністрація,
поштове
відділення
12.01.2016 -Бучацька
районна
рада
та
райдержадміністрація
13.01.2016 -Гусятинська
районна
рада
та
райдержадміністрація,
поштове
відділення
14.01.2016 -Заліщицька
районна
рада
та
райдержадміністрація
15.01.2016 - Монастириська
районна рада та
райдержадміністрація
15.01.2016 Чортківська
районна
рада
та
райдержадміністрація
20.01.2016 Мухавська сільська рада Чортківського
району, дошкільний заклад, ФАП
04.02.2016 Чортківське педагогічне училище
11.02.2016 Заліщицька міська рада
23.02.2016 Чортківський районний центр зайнятості
та центральна районна бібліотека
24.02.2016 Скородинська
сільська
рада
Чортківського
району,
дошкільний
заклад, ФАП
01.03.2016 Чортківський військова частина А-1915
01.03.2016 Борщівський центр соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді
02.03.2016 Чортківська міська рада
11.03.2016 Заліщицький обласний багатопрофільний
навчально-реабілітаційний
центр,
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комунальний госпіталь
14.03.2016 Горішньовигнанська ЗОШ І-ІІІ ст.
Чортківського району та сільська рада
15.03.2016 Пробіжнянська
ЗОШ
І-ІІІ
ст.
Чортківського району та сільська рада

6.6. Налагодження
співпраці з
працівниками
Укрпошти, щодо
розповсюдження
інформаційних
матеріалів
Кременецьким
місцевим ЦБВПД;

Тернопільським
місцевим ЦБВПД ;

Чортківським
місцевим ЦБВПД

не менше,
ніж 1 раз на
місяць

не менше,
ніж 1 раз на
місяць

не менше,
ніж 1 раз на

Проведено зустрічі з:
29.01.2016 - дирекцією поштового зв’язку №4
Тернопільської дирекції Українського
державного підприємства поштового
зв’язку «Укрпошта»;
- керівником підрозділу ”Укрпошти”
11.02.2016 Збаразького району;
- завідувачами відділень поштового
01.03.2016 зв’язку Кременецького району .
- завідувачами відділень поштового
31.03.2016 зв’язку Шумського району

19.01.2016 Робоча зустріч з Тернопільською
дирекцією УДППЗ «Укрпошта»;
02.02.2016 Участь у нараді Теребовлянського центру
поштового зв'язку;
01.03.2016 Участь у нараді Зборівського
центрального відділення поштового
зв'язку
проведено робочі зустрічі з працівниками
відділення поштового зв'язку:

4

3

3

місяць

7. Налагодження та
розвиток співпраці ,
забезпечення
взаємодії щодо
надання БПД

7.1. Проведення
зустрічей з
працівниками
правоохоронних
органів, судів,
прокуратури,
управління
Державної
пенітенціарної
служби, КВІ та ін.
у тому числі:
Регіональний
центр з НБВПД

не менше,
ніж 1 раз в
квартал

Вигнанка
Чортківського
14.02.2016 с.Горішня
району
01.03.2016
м.Борщів
15.03.2016 с.Пробіжна Чортківського району.

28.01.2016

Управління державної пенітенціарної
служби Тернопільської області
1

Кременецьким
місцевим ЦБВПД;

не менше,
ніж 1 раз в
квартал

Проведено зустрічі з працівниками :

11.02.2016 - Кременецького районного відділу
УДПтС України в Тернопільській області
та підписано меморандум про співпрацю
- Шумського районного сектору КВІ
12.01.2016 УДПтС України в Тернопільській області
та підписано меморандум про співпрацю;
- Лановецького районного сектору КВІ
УДПтС України у Тернопільській області
02.02.2016 та підписано меморандум про співпрацю

3

Тернопільським
місцевим ЦБВПД ;

не менше,
ніж 1 раз в
квартал

28.01.2016
08.02.2016
08.02.2016
25.03.2016

Чортківським
місцевим ЦБВПД

не менше,
ніж 1 раз в
квартал

11.02.2016

11.02.2016

7.2. Проведення
зустрічей, круглих
столів, підписання
меморандумів із
правозахисними
громадськими
організаціями
Кременецьким
місцевим ЦБВПД;

Проведено робочі зустрічі в:
Управлінні Державної пенітенціарної
служби України в Тернопільській області;
Козівському районному секторі КВІ;
Зборівському районному секторі КВІ;
Прокуратурі Тернопільської області;
Проведено робочі зустрічі:
- із заступником керівника апарату
Гусятинського районного суду Інною
Куленич.
- з працівниками Заліщицького районного
сектору
кримінально-виконавчої
інспекції
Управління
державної
пенітенціарної служби України .

4

2

Проведено зустрічі з :
не менше,
ніж 1 раз в
квартал

17.03.2016

31.03.2016
25.03.2016
24.03.2016

- головою Шумської районної організації
товариства Червоного Хреста України та
підписано меморандум про співпрацю ;
- координатором ГО «Схід та Захід єдині»
(м. Шумськ) ;
- керівником громадської організації
”Молодіжний рух ”За майбутнє” ;
- Взято участь у засіданні круглого столу,
організованого Шумським районним
центром соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді

4

Тернопільським
місцевим ЦБВПД ;

не менше,
ніж 1 раз в
квартал

25.03.2016 Проведено робочу зустріч та укладено
Меморандум про співпрацю з ГО
«Юридична сотня»

1

Чортківським
місцевим ЦБВПД

не менше,
ніж 1 раз в
квартал

17.02.2016 Проведено робочу зустріч з головою
громадської організації “Чортківська
спілка
учасників
АТО”
Андрієм
Маньовським та підписано меморандум
про співпрацю.

1

Розділ ІІ. Моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги
1. Моніторинг якості
надання адвокатами
безоплатної
вторинної правової
допомоги у
кримінальному,
цивільному та
адміністративному
процесі

1.1. Моніторинг
дотримання
адвокатами
Стандартів якості в
судовому процесі в
судах першої та
апеляційної
інстанцій в
кримінальних
провадженнях

1.2. Проведення
анонімного
анкетування
адвокатів.
Вивчення потреб у
навчанні адвокатів
1.3. Узагальнення та
поширення
прикладів успішного

протягом
року

20.01.2016
20.01.16
20.01.16
20.01.16
21.01.2016
21.01.2016
17.02.16
17.02.16
17.02.16
17.02.16
01.03.16
11.03.16
14.03.16
16.03.16

Апеляційний суд ТО
Апеляційний суд ТО
Апеляційний суд ТО
Апеляційний суд ТО
Монастириський райсуд
Монастириський райсуд
Апеляційний суд ТО
Апеляційний суд ТО
Апеляційний суд ТО
Апеляційний суд ТО
Тернопільський міськрайсуд
Тернопільський міськрайсуд
Збаразький райсуд
Апеляційний суд ТО

16.03.16
Апеляційний суд ТО
не менше,
в І кварталі не передбачено
ніж 1 раз в
півріччя
до 1 липня
до 1
листопада
Щомісяця 11.01.2016
Зміна правової кваліфікації
до 10 числа
злочину з тяжкого на середньої
тяжкості
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5

захисту в
кримінальних
справах на веб-сайті
Регіонального
центру

10.03.2016

10.03.2016

09.02.2016
19.02.2016
1.4. Узагальнення та
Щомісяця 17.03.2016
поширення кращих
до 10 числа
практик адвокатської
діяльності в
цивільних та
адміністративних
03.03.2016
справах на вебсайті Регіонального
центру

Адвокат домігся закриття
кримінального провадження,
відкритого проти його клієнта,
довівши відсутність складу
злочину
Правова допомога в дії – зміна
запобіжного заходу з тримання під
вартою на домашній арешт
Безоплатна правова допомога в дії
Адвокат безоплатної правової
допомоги відстояла інтереси
підзахисного
Адвокати, які надають безоплатну
правову
допомогу
домоглися
отримання спадку та пенсії.

Адвокат у суді відстояв права на
отримання справедливої пенсії

2

2. Забезпечення
розгляду скарг на
якість надання
адвокатами БПД

2.1. Підготовка та
надання відповідей
на скарги

у разі
29.02.2016 Скарга судді Тернопільського
надходження
міськрайонного суду щодо дій адвоката
скарги
Янковича І. Є. (нез’явлення в судове
засідання) – направлена до КДКА
Передача матеріалів
Тернопільської області 12 березня 2016
до комісії з оцінки
року, відповідь за результатами розгляду
якості, повноти та
ще не надійшла
своєчасності
надання адвокатами
безоплатної правової
допомоги

1

3.Надання
пропозицій для
розробки стандартів
якості надання
безоплатної
вторинної правової
допомоги в в
цивільних і
адміністративних
справах

Організація
потягом року,
зустрічей, семінарів, не менше 1 15.01.2016 Робоча зустріч з головою комісії з
круглих столів
разу в
оцінювання якості надання БВПД при Раді
спільно з
квартал
адвокатів Тернопільської області Горбою
представниками
Віталієм. Обговорено напрямки взаємодії
органів
щодо розгляду скарг на адвокатів
адвокатського
самоврядування по
обміну досвідом.

2

29.01.2016 Зустріч з представниками Ради адвокатів
Тернопільської області. Обговорено
питання підвищення кваліфікації
адвокатів, які надають безоплатну правову
допомогу. Досягнуто домовленості щодо
участі адвокатів, з якими не укладено
контракт про надання БВПД у заходах
підвищення кваліфікації адвокатів,які
проводяться за сприянням Регіонального
центру

Розділ ІІІ. Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом між ними

1. Участь в
організації та
проведення заходів
щодо підвищення
кваліфікації
адвокатів

1.1. Проведення
тренінгів.
Забезпечення
взаємодії РЦ з
адвокатами
тренерамимодераторами,
органами
адвокатського
самоврядування.

згідно плану
КЦ

Регіональний центр
з НБВПД
1.2. Організація та
проведення круглих
столів, семінарів по
обміну досвідом з
адвокатами та
удосконаленні
співпраці з МЦ

Кременецьким
місцевим ЦБВПД;

Тернопільським
місцевим ЦБВПД ;

не менше 1
раз в квартал 15.01.2016

не менше,
ніж 1 раз в
квартал

не менше,
ніж 1 разв
квартал

1
Проведено навчання з адвокатами з якими
укладено контракт вперше

03.03.2016
Проведено семінар по обміну досвідом та
удосконаленню співпраці адвокатів, які
надають БВПД у Збаразькому районі з
місцевим центром.
30.03.2016 Проведено зустріч по обміну досвідом з
адвокатами, які надають БВПД на
території м.Тернополя та Тернопільського

1

1

Чортківським
місцевим ЦБВПД
2. Налагодження
співпраці з
адвокатами, які
здійснюють
адвокатську
діяльність на
території, яка
знаходиться під
юрисдикцією МЦ

району
не менше, 29.03.2016 Проведено семінар по обміну досвітом з
ніж 1 рази в
адвокатами та удосконаленні співпраці з
квартал
місцевим центром;

2.1. Проведення
не менше 1
зустрічей, залучення раз в квартал
до заходів з
підвищення
кваліфікації до
виступів у ЗМІ,
інших заходів, в т.ч.
виїзних прийомів
громадян, до
надання юридичної
допомоги “Pro
Bono”.
не менше, 03.03.2016 Залучено до надання юридичної допомоги
Кременецьким
«Pro Bono» адвоката Пугача В.А. під час
ніж 1 раз в
місцевим ЦБВПД;
проведення виїзного прийому громадян у
квартал
Збаразькій міській раді.

Тернопільським
місцевим ЦБВПД ;

Чортківським
місцевим ЦБВПД

не менше, 29.03.2016 Залучено до участі у наданні юридичної
ніж 2 рази в
допомоги:
квартал
начальника юридичного відділу
Бережанської РДА Семенів Г.Ф. під час
проведення виїзного прийому громадян у
Бережанській районній раді;
29.03.2016 завідувача сектору юридичного контролю
Бурого ВФ піл час проведення виїзного
прийому громадян у Козівській районній
раді
не менше, 15.03.2016 Працівники місцевого центру спільно з
ніж 1 рази в
адвокатом Сергієм Волинцем забезпечили
квартал
роботу мобільного пункту консультування

1

1

2

1

в Геріатричному відділенні в с.Пробіжна
Чортківського району.
3. Здійснення
консультаційнометодичної
допомоги адвокатам,
які надають БПД

3.1. Допомога при
складанні звіту про За потребою,
надання БВПД,
консультація, щодо
дотримання
стандартів якості
надання БПД.
Організація
відповідних навчань.
не менше,
Кременецьким
ніж 1 раз в
місцевим ЦБВПД;
квартал

На постійній основі та за необхідності
адвокатам надаються консультації та
допомога щодо складання звітів та
дотримання стандартів якості надання
БПД.

Тернопільським
місцевим ЦБВПД ;

не менше, постійно
ніж 2 рази в
квартал

Чортківським
місцевим ЦБВПД

не менше,
ніж 1 раз в
квартал

3.2.Організація
навчань для
адвокатів, які
нещодавно
долучилися до
надання БВПД

протягом
року

постійно

Допомога при складанні звітів та
консультування адвокатів щодо
дотримання стандартів якості надання
БПД проводяться на постійній основі. В
окремих випадках така допомога
надається в телефонному режимі.
з метою здійснення консультаційнометодичної допомоги адвокатам, які
надають безоплатну вторинну правову
допомогу на базі Чортківського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги проводяться навчання
щодо складання звітів про надання БВПД.

Організація
семінарів з вивчення
стандартів якості
надання безоплатної
вторинної правової
допомоги у
кримінальному
процесі
Залучення адвокатів
до дистанційного
курсу навчання
Регіональний центр
з НБВПД
Кременецьким
місцевим ЦБВПД;

Тернопільським
місцевим ЦБВПД ;

Чортківським
місцевим ЦБВПД
4. Забезпечення
взаємодії з органами
адвокатського
самоврядування,
Національною
асоціацією адвокатів
України,

4.1. Проведення
робочий зустрічей з
представниками
органів
адвокатського
самоврядування
Тернопільської

не менше,
ніж 1 раз в
квартал
не менше,
ніж 1 раз в
квартал

не менше,
ніж 2 раз в
квартал

не менше,
ніж 1 раз в
квартал
протягом І
кварталу

15.01.2016

Проведено навчання з адвокатами з якими
укладено контракт вперше

03.03.2016 Проведено навчання з адвокатом
Збаразького району Русин О.О., яка
долучилася до надання БВПД у січні 2016
року.
Проведено навчання з адвокатами
м.Тернополя:
17.02.2016 Яремко О.М. та Степанов В.В.;
2.03.2016 Сеник В.І.,
які нещодавно долучились до надання
БВПД
15.03.2016 Проведено навчання для адвокатів, які
17.03.2016 нещодавно долучилися до надання
безоплатної вторинної правової допомоги.

1

1

2

2

ВГО «Асоціацією
правників України»

області.
Підготовка і
підписання
меморандуму про
співпрацю щодо
підвищення
кваліфікації
адвокатів
4.2. Проведення
робочих зустрічей з
метою співпраці з
представником Ради
адвокатів
Тернопільської
області у Раді
адвокатів України,
«Асоціацією
правників України».
Проведення
моніторингу
навчальних заходів у
регіонах, які
проводяться іншими
установами з
підвищення
кваліфікації
адвокатів

протягом
року

Розділ IV. Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні територіальних громад
1. Забезпечення
постійного
оновлення
паспортів
територіальних
громад

1.1. Збір інформації
про кількість
населення громади, січень-лютий
особливість громади.
Аналіз забезпечення
права осіб на БПД в
розрізі громад та
виявлення найбільш
актуальних проблем

Отримано оновлену інформацію від
Збаразької, Кременецької, Лановецької та

Шумської
райдержадміністрацій
та
оновлено паспорти районів.
Підготовлено Звіт по результатам аналізу
ситуації щодо забезпечення права на
БППД та спроможності ОМС до
утворення
спеціалізованих
установ/залучення осіб приватного права
до надання БППД

Кременецьким
місцевим ЦБВПД;

03.03.2016
1

Тернопільським
місцевим ЦБВПД ;

Протягом
січнялютого

Надіслано запити та отримано інформацію
від Бережанської, Зборівської, Козівської,
Підволочиської, Підгаєцької,
Теребовлянської райдержіадміністрацій та
районних рад, Тернопільської
райдержадміністрації та міської ради,
Департаменту економічного розвитку
ОДА (щодо діяльності ЦНАПів);
Оновлено Звіт за результатами аналізу
ситуації щодо забезпечення права на
БППД та спроможності ОМС до
утворення спеціалізованих
установ/залучення осіб приватного права
до надання БППД;

Чортківським

Протягом

Проведено аналіз відповідно до
показників Звіту.
Підготовлено паспорти територіальних

1

1

місцевим ЦБВПД

січня лютого громад, які обслуговує місцевий центр.

Оновлено Звіт за результатами аналізу
ситуації щодо забезпечення права на
БППД та спроможності ОМС до
утворення
спеціалізованих
установ/залучення осіб приватного права
до надання БППД;
2. Налагодження і
підтримка
ефективної співпраці
із суб'єктами
надання БППД, що
здійснюють свою
діяльність на
відповідній території

2.1. Організація та
проведення спільних
нарад, семінарів,
робочих зустрічей з
громадськими
організаціями,
неурядовими
організаціями
підписання
меморандумів про
спільну співпрацю
Кременецьким
місцевим ЦБВПД;

Проведено робочі зустрічі :з :
не менше, 12.01.2016 - директором Шумського територіального
центру
соціального
обслуговування
ніж 2 рази в
(надання соціальних послуг) ;
квартал
20.01.2016 -директором
Збаразького
районного
комунального територіального центру
соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) ;
26.01.2016 - соціальними
працівниками
територіального
центру
соціального
обслуговування
(надання
соціальних
послуг) Шумського району ;
01.02.2016 -дирекцією Кременецького районного
центру
зайнятості
та
підписано
меморандум про співпрацю ;
01.02.2016 -завідуючою
відділу
обслуговування
центральної районної бібліотеки ім.
Ю.Словацького
(м.
Кременець)
та
підписано меморандум про співпрацю ;
11.02.2016 - керівництвом Збаразького районного
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11.02.2016

15.02.2016

10.03.2016

10.03.2016
10.03.2016

Тернопільським
місцевим ЦБВПД ;

центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді та підписання меморандуму про
співпрацю;
- керівництвом Збаразького районного
центру
зайнятості
та
підписано
меморандум про співпрацю ;
-завідуючою
Кременецької
міської
бібліотеки для дорослих та підписано
меморандум про співпрацю ;
- начальником служби у справах дітей
Лановецької
РДА
та
підписано
меморандум про співпрацю;
-директором
Лановецької
ЦБС
та
підписано меморандум про співпрацю;
- директором Лановецького районного
центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді та підписано меморандум про
співпрацю

не менше,
Проведено робочі зустрічі та укладено
ніж 2 рази в
Меморандуми про співпрацю з:
квартал
08.02.2016 Зборівським територіальним центром
соціального обслуговування;
23.02.2016 Козівським центром соціального
обслуговування;
25.02.2016 Бережанським територіальним центром
соціального обслуговування
25.03.2016 Тернопільське обласне відділення Фонду
соціального захисту інвалідів;
24.02.2016 Центр допомоги учасникам АТО
31.03.2016 Проведено робочу зустріч з керівним
складом Підволочиського районного

6

центру зайнятості
Чортківським
місцевим ЦБВПД

2.2 Організація та
проведення спільних
нарад, семінарів,
робочих зустрічей з
органами державної
влади та ОМС,
підписання
меморандумів про
спільну співпрацю
Кременецьким
місцевим ЦБВПД;

не менше,
Проведено робочі зустрічі та укладено
ніж 2 рази в
Меморандуми про співпрацю з:
квартал
районним
центром
11.02.2016 Чортківським
зайнятості;
Громадськю організацією “Чортківської
17.02.2016 спілка учасників АТО”
Чортківським
районним
відділенням
23.02.2016 Всеукраїнського об'єднання ветеранів

3

Проведено робочі зустрічі з :
не менше, 12.01.2016 - головою Шумської районної ради ;
ніж 2 рази в 28.01.2016 - головою Лідихівської сільської ради ;
квартал
02.02.2016 - головою Борсуківської сільської ради
18.01.2016
Прийнято участь у робочій нараді з
головами та секретарями сільських рад
Шумського району

4

Тернопільським
місцевим ЦБВПД ;

не менше,
Проведено робочі зустрічі:
ніж 2 рази в 18.01.2016 ЦНАП м.Тернополя;
квартал
08.02.2016 Козівська районна рада
12.02.2016 Бережанська міська рада
17.02.2016 Теребовлянська районна рада;
17.02.2016 Теребовлянська міська рада;
18.02.2016 Підволочиська селищна рада
Проведено робочі зустрічі та укладено
Меморандуми про співпрацю:
08.02.2016/ Козівська селищна рада;
26.02.2016
08.02.2016/ Зборівська міська рада;
10.02.2016
08.02.2016/ Управління праці та соцзахисту населення
10.02.2016 Зборівської РДА;
12.02.2016/
25.02.2016
12.02.2016/
26.02.2016
12.02.2016/
26.02.2016
18.02.2016/
25.02.2016
19.02.2016/
23.02.2016

Чортківським
місцевим ЦБВПД

не менше,
ніж 2 рази в 20.01.2016
квартал
25.01.2016
11.02.2016
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Бережанська районна рада;
Підгаєцька районна рада;
Підгаєцька міська рада;
Підволочиська районна рада;
Тернопільською міською радою

Проведено робочі зустрічі в:
Мухавській сільській раді Чортківського
району
Колиндянській об'єднаної територіальної
громади Чортківського району.
Заліщицькій
районній
державній
адміністрації

11

11.02.2016
11.02.2016

Заліщицькій районна рада
Заліщицька міська рада

16.02.2016
19.02.2016
24.02.2016
26.02.2016

01.03.2016

15.03.2016

3. Забезпечити
постійну співпрацю
щодо додаткового
ресурсного
забезпечення роботи
МЦ для створення
належних умов для
доступу до БПД
жителів
Тернопільщини

3.1. Проведення
робочих зустрічей з
представниками
органів місцевого
самоврядування з
метою розробки
проектів програм
надання БПД
жителям районів
Тернопільської
області
Кременецьким
місцевим ЦБВПД;

Бучацькій районна державна адміністрація
та Бучацькій районна рада
Гусятинська районна рада
Скородинській
сільській
раді
Чортківського району
службі у справах дітей Чортківської
районної державної адміністрації,
відділі
державної
реєстрації
актів
цивільного стану реєстраційної служби
Чортківського міськрайонного управління
юстиції у Тернопільській області;
Пробіжнянській сільській раді сільській
раді Чортківського району;

протягом
року

Проведено робочу зустріч з :
не менше 1
12.01.2016 - головою Шумської районної ради
раз
Корцем Т.Ф.;
в квартал
04.02.2016 - головою Збаразької районної ради
Боднар С.М. та головою Збаразької
районної державної адміністрації Качкою

2

А.Я.

Тернопільським
місцевим ЦБВПД ;

Чортківським
місцевим ЦБВПД

не менше 1
Проведено робочі зустрічі з:
раз
09.02.2016 головою Зборівської міської ради;
в квартал 12.02.2016 головою Підгаєцької районної ради;
12.02.2016 головою Бережанської міської ради;
17.02.2016 головою Теребовлянської міської ради;
08.02.2016 головою Козівської селищної ради
11.02.2016 Проведено робочі зустрічі з головою
не менше 1
раз в квартал
Заліщицької
районної
державної
адміністрації Борисом Шипітка, головою
районної ради Іваном Дроздом та головою
Заліщицької міської ради Аллою Квач, під
час яких присутнім запропоновано
ознайомитися з проектом Програми
надання безоплатної правової допомоги
жителям Заліщицького району та міста
Заліщики на 2016-2017 роки.

5

3

3.2. Підготовка
проектів програм
надання БПД
жителям районів
Тернопільської
області та подання
на розгляд та
затвердження сесії
відповідної ради

Кременецьким
місцевим ЦБВПД;

не менше,
ніж 1 раз в
квартал

Прийнято Програму надання безоплатної
правової допомоги жителям Шумського
району на 2016-2017 роки (рішення
шостої сесії сьомого скликання Шумської

1

районної ради від 16.03.2016 №61)

Тернопільським
місцевим ЦБВПД ;

Чортківським
місцевим ЦБВПД

4. Залучення
адвокатів та юристів
до співпраці з
системою БПД

не менше,
ніж 2 рази в
квартал
09.02.2016
12.02.2016
12.02.2016
17.02.2016
08.02.2016
не менше,
ніж 1 рази в
квартал

Підготовлено Проекти Програм розвитку
БВПД та подано на розгяд сесії:
Зборівської міської ради;
Підгаєцької районної ради;
Бережанської міської ради;
Теребовлянської міської ради;
Козівської селищної ради
подано в органи державної влади та
місцевого самоврядування Заліщицького
району
проекти
Програм
надання
безоплатної правової допомоги жителям
району та міста Заліщики на 2016-2017
роки.

5

3

4.1. Проведення
інформаційнороз’яснювальної
роботи.
Участь в роботі
юридичної клініки.
Пошук параюристів

Кременецьким
місцевим ЦБВПД;

постійно

Тернопільським
місцевим ЦБВПД ;

постійно

У ЗМІ Кременецького, Збаразького,
Лановецького та Шумського районів
висвітлюється інформація про діяльність
місцевого центру та про успішні справи за
участю адвокатів, які надають БВПД
29.03.2016 Проведено робочу зустріч з деканом
юридичного факультету ТНЕУ щодо
залучення працівників МЦ у роботі

1

Чортківським
місцевим ЦБВПД

юридичної клініки
На сайті місцевого центру та ЗМІ
висвітлюється інформація про діяльність
центру та про успішні справи за участю
адвокатів, які надають БВПД

постійно

Розділ V. Забезпечення функціональної взаємодії місцевих центрів з регіональним центром з надання БВПД
1. Координація та
моніторинг
діяльності місцевих
центрів

1.1. Координація
роботи відділів МЦ,
моніторинг
діяльності та
узагальнення
кращих практик

Регіональний центр
постійно,
з НБВПД
не менше,
ніж 1 раз в
квартал

Кременецьким
місцевим ЦБВПД;

щомісяця

Проведено наради з працівниками відділів
місцевих центрів:
- попередньої роботи з клієнтами;
- організації
надання
безоплатної
вторинної правової допомоги та роботи з
адвокатами;
- взаємодії
з
суб'єктами
надання
безоплатної первинної допомоги
З метою координації роботи відділів в
місцевому
центрі
запроваджено
проведення щотижневих нарад, до
порядку
денного
яких
включено
звітування
керівників
структурних
підрозділів
про
проведену
роботу,
планування роботи на наступний тиждень.

3

Тернопільським
місцевим ЦБВПД ;

Директором МЦ проводяться щодекадно
проводяться наради з керівниками
структурних підрозділів МЦ з питань
планування роботи та своєчасності
виконання доручень. Щомісячно
проводяться наради щодо обговорення
результатів роботи та розміру
преміювання працівників.

Чортківським
місцевим ЦБВПД

Директором МЦ проводяться щодекадно
проводяться наради з керівниками
структурних підрозділів МЦ з питань
планування роботи та своєчасності
виконання доручень. Щомісячно
проводяться наради щодо обговорення
результатів роботи та розміру
преміювання працівників.

Регіональний центр
з НБВПД :

постійно

1.2. Здійснення
контролю за
своєчасним
виконанням
працівниками
місцевих центрів,
наказів та доручень
Координаційного

центру та
Регіонального
центру.

1.3.Збір,
узагальнення та

Щомісяця/

щоденно

Проводиться постійний моніторинг якості
та виконання працівниками місцевих
центрів, наказів та доручень
Координаційного
центру та Регіонального центру

подання інформації за потребою,
про діяльність МЦ,
згідно
Щомісячно
статистичних даних доручень КЦ, до 5 числа
для потреб аналізу,
РЦ
планування та
моніторингу системи
БПД, для
висвітлення на вебсайті РЦ та в
соціальних мережах
1.4.Моніторинг
частки актів надання
БВПД, повернутих
Регіональним
центром на
доопрацювання

Кременецьким
місцевим ЦБВПД;

Опрацьовується та узагальнюється
інформація про діяльність місцевих
центрів за наявності кращих практик
адвокатської діяльності у цивільних та
адміністративних справах висвітлюється
на сайтах РЦ та МЦ

3

2

Щомісяця

Протягом
кварталу
Кременецьким
місцевим центром перевірено та передано
Регіональному центру 113 актів надання
БВПД, з них повернуто на доопрацювання
3 акти, що становить 2,6%

113

2. Узагальнення та
поширення
позитивного досвіду
за окремими
напрямками роботи
МЦ

Тернопільським
місцевим ЦБВПД ;

Протягом
кварталу
Тернопільським
місцевим центром перевірено та передано
Регіональному центру 298 актів надання
БВПД, з них повернуто на доопрацювання
5 актів, що становить 1,7 %

Чортківським
місцевим ЦБВПД

Протягом
кварталу
Чортківським
місцевим центром перевірено та передано
Регіональному центру 128 актів надання
БВПД, з них повернуто на доопрацювання
000 акти, що становить 0%

2.1. Проведення
робочих зустрічей по
обміну досвідом за
окремими
напрямками роботи
працівників РЦ і МЦ
відповідних
структурних
підрозділів
Регіональний центр
з НБВПД

не менше,
ніж 1 раз в
квартал

не менше,
ніж 1 раз в
квартал

128

Проведено наради з працівниками відділів
щомісячно
місцевих центрів:
- попередньої роботи з клієнтами;
- організації
надання
безоплатної
вторинної правової допомоги та роботи з
адвокатами;
- взаємодії
з
суб'єктами
надання
безоплатної первинної допомоги

Кременецьким
місцевим ЦБВПД;

298

проведення щотижневих нарад

3

Тернопільським
місцевим ЦБВПД ;

не менше,
ніж 1 раз1 в
квартал

Чортківським
місцевим ЦБВПД

не менше,
ніж 1 рази в
квартал

проводяться щодекадно наради

проводяться щодекадно наради

3. Організація
роботи керівної ради 3.1. Засідання
керівної ради.
Розгляд питань
основної діяльності,
спільне фінансове
планування,
підготовки
бюджетної програми
та бюджетного
запиту, внесення
змін до кошторису,
матеріальнотехнічного
забезпечення,
впровадження
практик тощо.
Регіональний центр
з НБВПД

22.01.2016 1. Виконання доручення першого
заступника Міністра юстиції
Не менше 1
Н.Севастьянової щодо належного
раз в квартал
виконання Плану заходів з реформування
територіальних органів Мінюста та
розвитку системи надання БВПД
2. Планування проведення навчань та
обміну досвідом, впровадження кращих
практик діяльності для працівників
Регіонального та місцевих центрів.
3. Планування роботи керівної ради на
2016 рік.
2

22.02.2016 1. Формування узгоджених пропозицій по
реформуванню територіальних органів
Мінюсту та розвитку системи надання
безоплатної правової допомоги у

Тернопільській області. Розгляд актів
обстеження основних засобів та
обстеження приміщень.
2. Розгляд питання про недопущення
порушень фінансової дисципліни та
витрат на надання комунальних послуг за
неотримані послуги споживання
природнього газу. Затвердження плану
заходів з енергозбереження із
забезпечення зменшення витрат на оплату
комунальних послуг та енергоносіїв на
2016 рік, відповідно до п.17 постанови
Кабінету Міністрів України від 01.03.2014
р. № 65”Про економію державних коштів
та недопущення втрат бюджету”.
4. Проведення
навчань
персоналу

4.1. Проведення
Не менше 1
навчальних
раз в квартал
семінарів, тренінгів,
тощо
Регіональний центр
з НБВПД

не менше,
ніж 1 раз в
квартал

Кременецьким
місцевим ЦБВПД;

не менше,
ніж 1 раз в
квартал

Тернопільським
місцевим ЦБВПД ;

не менше,
ніж 1 рази в
квартал

Щотижневі оперативні наради директора
РЦ
14.03.2016 Проведено тренінг
з працівниками
Кременецького місцевого центру з
надання безоплатної правової допомоги
на тему “Як спілкуватися з конфліктними
клієнтами?
Правила
ефективного
спілкування»

Проведено навчальну бесіду з
працівниками місцевого центру щодо

1

1

08.02.2016 пільг, наданих учасникам бойових дій та
особам, прирівняних до них
не менше,
ніж 1 рази в
18.02.2016 Для працівників Чортківського місцевого
квартал
центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги Тетяна Коберніцька головний спеціаліст центру соціальних
служб для дітей, сім'ї і молоді
Чортківської міської ради, психолог
провела тренінг “Як спілкуватися з
конфліктними клієнтами? Правила
ефективного спілкування”.
5.1. Інтерв'ювання, не менше ніж
анонімне
1 раз в
анкетування, робочі півріччя
зустрічі
Чортківським
місцевим ЦБВПД

5. Виявлення,
запобігання та
вирішення
проблем/ризиків

Регіональний центр
з НБВПД
Кременецьким
місцевим ЦБВПД;

не менше,
ніж 1 раз в
квартал
не менше,
ніж 1 раз в
квартал

14.03.2016 Проведено анонімне анкетування з
працівниками Кременецького місцевого
центру з надання безоплатної правової
допомоги за участю практикуючого
психолога, кандидата психологічних наук.

1

1

Тернопільським
місцевим ЦБВПД ;

не менше,
ніж 1 раз в
квартал

27.01.2016 Розроблено форму зворотнього зв'язку для
анонімного опитування клієнтів МЦ щодо
якості наданих послуг працівниками

1

Чортківським
місцевим ЦБВПД

не менше,
ніж 1 раз в
квартал

Проведено анонімне анкетування з
працівниками
Чортківського місцевого
центру з надання безоплатної правової
допомоги. Розроблено форму зворотнього

1

зв'язку для анонімного опитування
клієнтів МЦ щодо якості наданих послуг
працівниками
5.2. Організація
систематичного
аналізу звернень
громадян

за потребою,
у разі
надходжень

Регіональний центр
з НБВПД

не менше,
ніж 1 раз в
квартал

Розгляд звернень осіб засуджених до
позбавлення волі

Кременецьким
місцевим ЦБВПД;

не менше,
ніж 1 раз в
квартал

Проводиться щоквартальний аналіз
звернень громадян.

Тернопільським
місцевим ЦБВПД ;

не менше,
ніж 1 раз в
квартал

Проводиться щоквартальний аналіз
звернень громадян.

Чортківським
місцевим ЦБВПД

не менше,
ніж 1 раз в
квартал

1.1. Висвітлення
діяльності РЦ та
МЦ, кращих практик
роботи адвокатів на
веб-сайті РЦ та
Facebook.
Оприлюднення
оперативної
інформації щодо
видання доручень
адвокатам, які
надають БВПД,

протягом
року

згідно наказу
КЦ

1
1

Проводиться щоквартальний аналіз
звернень громадян.

Розділ VI. Розвиток інституційної спроможності, ресурсів місцевого центру до виконання його функцій
1. Створення
інформаційного
ресурсу

1

оплату їх послуг та
відшкодування
витрат на веб-сайті
РЦ
Регіональний центр
з НБВПД

Регулярне Інформація оновлюється та аналізується
наповнення на предмет її актуальності і відповідності
сайту РЦ
завдянням системи БВПД

09.02.2016
Кременецьким
місцевим ЦБВПД;
15.02.2016

16.03.2016

31.03.2016

Висвітлення кращих практик адвокатів :
- інформація щодо успішної практики
представництва інтересів в суді щодо
позбавлення батьківських прав адвокатом
Корфом П.К.
- інформація про успішний розгляд
справи
щодо
встановлення
факту
родинних
відносин,
де
авокатом
виступала Свиріпа-Депутат В.З.
- інформація щодо успішної практики
представництва інтересів в суді щодо
захисту спадкових прав малолітньої особи
адвокатом Свиріпою-Депутат В.З.
- інформація про
успішну практику
представництва інтересів в суді щодо
стягнення
кредитної
заборгованості
авокатом виступала Черняк М.В.

Аналіз та
опрацювання
інформаційни
х матеріалів
наданих МЦ
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Тернопільським
місцевим ЦБВПД ;
Чортківським
місцевим ЦБВПД

05.01.2016 Хроніки успішності справ надані РЦ
09.02.2016
09.03.2016
05.01.2016 Хроніки успішності справ надані РЦ.
09.02.2016
09.03.2016
Проводиться робота щодо висвітлення
Постійно
роботи місцевого центру, кращих практик
роботи адвокатів на сторінці місцевого
центру Facebook.

1.2. Розміщення
інформації на
інформаційних
сайтах партнерів
(органів державної
влади, органів МОС,
неурядових
організацій)
Регіональний центр протягом
року,
з НБВПД
але не менше
1 разу на
квартал

Інформаційний банер сайту РЦ розміщено
на сайті Досьє 102
Управління державної пенітенціарної
служби України у Тернопільській області

Кременецьким
місцевим ЦБВПД;

Розміщено інформації на офіційних сайтах
партнерів :
22.02.2016 -«Про роботу Кременецького місцевого
центру з надання БВПД» - Шумська
районна державна адміністрація;
- «Знаємо та реалізовуємо свої права» 17.03.2016 Шумська районна державна адміністрація
- «Об'єднаймось задля протидії

3

2

3

28.03.2016 туберкульозу» Шумська районна
державна адміністрація

Тернопільським
місцевим ЦБВПД ;
10.02.2016
17.02.2016

12.03.2016
Чортківським
місцевим ЦБВПД

12.02.2016

03.03.2016
04.03.2016

11.03.2016

Розміщення інформації на офіційних
сайтах:
Зборівської районної ради (про діяльність
місцевого центру та право осіб на БВПД);
Теребовлянської районної ради (про
діяльність місцевого центру та право осіб
на БВПД);
Теребовлянської районної ради
(оголошення щодо виїзного прийому);
Розміщення інформації в ЗМІ:
Борщівська районна газета “Галицький
вісник плюс”, стаття “Безоплатна правова
допомога
Інтернет-газета “Чортківські новини”
“Про безоплатну правову допомогу”
озвучено Інформацію "Безоплатна правова
допомога - на захисті індивідуальних прав
громадян" в Редакція Монастириського
районного
радіомовлення
Чортківська районна газета "Голос
народу" №10(8558) Стаття "Співпрацю
скріплено меморандумом"

11.03.2016 Газета "Чортківський вісник"№09(408),
Стаття "Право городян на безоплатну
18.03.2016 правову допомогу — забезпечене”
Газета "Чортківський вісник"№10(409),
Стаття "Порядок визначення додаткового
строку на прийняття спадщини"
інформацію про безоплатну вторинну
правову допомогу розміщено на сайтах
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органів місцевого самоврядування та
державної влади районів, які обслуговує
місцевий центр.
1.3. Поширення
інформаційних
матеріалів про
систему БПД

протягом
року

Регіональний центр
з НБВПД

Розміщення інформації про діяльність РЦ
та МЦ Тернопільської області на сторінці
Fasebook, зокрема інформація про правові
консультації щодо механізмів отримання
БПД

Кременецьким
місцевим ЦБВПД;

Інформаційні матеріали про систему БПД
поширені в органах державної влади та
місцевого самоврядування Кременецького,
Збаразького, Лановецького та Шумського
районів, територіальних громадах,
районних центрах зайнятості,
бібліотечних закладах, територіальних
центрах соціального обслуговування,
громадських організаціях.

Тернопільським
місцевим ЦБВПД ;

Інформаційні матеріали про систему БПД
постійно поширюються працівниками
місцевого центру при зустрічах з
предстаниками органів виконавчої влади,
ОМС, на сесіях районних, міських та
селищних рад, в неурядових організаціях,
навчальних, лікувальних закладах на всій

території, яка належить до юрисдикції
Тернопільського місцевого центру
Поширено інформаційні матеріали про
систему БВПД в приміщеннях районних
центрів зайнятості, державних установах,
дошках
оголошень,
громадському
транспорті
та
шляхом
вуличного
інформування населення районів, які
обслуговує місцевий центр.

Чортківським
місцевим ЦБВПД

2. Розвиток
персоналу

2.1. Відбір
кандидатур.

за
необхідності
відповідно до
наказу КЦ
Прийнято на посади працівники до РЦ

Регіональний центр
з НБВПД
2.2. Проведення
навчань, тренінгів,
анкетувань
працівників
місцевих центрів з
надання БВПД у
Тернопільській
області

Регіональний центр
з НБВПД
2.3. Проведення
дистанційних
навчань із
використанням
новітніх технологій
та мережі інтернет

не менше 1
раз в квартал

не менше,
ніж 1 раз в
квартал
протягом
року,
не менше,
ніж 1 раз в
півріччя

Проводяться індивідуальні практичні
навчання для працівників відділу
забезпечення якості правової допомоги та
підвищення кваліфікації адвокатів РЦ
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3. Фінансові ресурси 3.1. Співпраця з
ОМС щодо
залучення субвенцій
місцевих бюджетів
(у разі затвердження
відповідних
програм)
протягом
року

Кременецьким
місцевим ЦБВПД;

Тернопільським
місцевим ЦБВПД ;

протягом
року

Чортківським
місцевим ЦБВПД

протягом
року

Підготовлено лист Кременецькій міській
раді 04.04.2016 р. вих.№105/16 про
здійснення фінансування у 2016 році
відповідно до Програми БПД жителям
міста Кременця на 2015-2017 роки

Рішенням сесії Чортківської міської ради
від 05.01.2016 року №68 затверджено
Програму безоплатної правової допомоги
населенню м.Чорткова на 2016-2017 роки

Розділ VII. Взаємодія із засобами масової інформації
1. Взаємодія з медіа
партнерами
з метою розширення
доступу до БПД

1.1. Підготовка
інформаційних
матеріалів для
висвітлення в ЗМІ.
(підготовка
публікацій,
складання та
розсилка пресрелізів)

1

1

Тернополяни можуть отримати безкош10.02.2016 товну правовову допомогу.

Регіональний центр
відповідно до
з НБВПД
пунктів 1.2.- 26.02.2016 У Тернопільській області відкриють бюро
правової допомоги.
1.5.

Адвокат у суді відстояв права на отриман04.03.2016 ня справедливої пенсії.
23.03.2016 Адвокати, які надають безоплатну правову
допомогу домоглися отримання спадку та
пенсії.
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23.03.2016 Коли зміни на краще.
Актуальні питання учасників АТО: про
25.03.2016 порядок встановлення інвалідності.

Кременецьким
місцевим ЦБВПД;

Підготовлено публікації про діяльність
МЦ, які висвітлено у місцевих ЗМІ міст
Збараж, Ланівці, Кременець, Шумськ, а
також на інтернет-сторінках
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Підготовлено публікації про діяльність
МЦ, які висвітлено у місцевих ЗМІ міст
Збараж, Ланівці, Кременець, Шумськ, а
також на інтернет-сторінках
Протягом кварталу підготовлено
публікації для висвітлення в друкованих
ЗМІ, інтернет виданнях, сторінці МЦ в
соцмережі Фейсбук та на сайтах ОМС
Підготовлено інформаційні матеріали про
безоплатну правову допомогу та статті для
розміщення в друкованих засобах

Тернопільським
місцевим ЦБВПД ;

Чортківським
місцевим ЦБВПД

10
10

1.2. Участь у
телепрограмах
Регіональний центр не менше, 17.02.2016 “Перспективи
розвитку
системи
ніж 1 сюжет
з НБВПД
безоплатної правової допомоги”
на квартал
“Ранок з ТТБ” на каналі ТТБ
23.03.2016 Вісті. На Тернопільщині триває реформа
органів юстиції
не менше,
Кременецьким
місцевим ЦБВПД; ніж 1 сюжет
рік
не менше, 04.03.2016 Відеосюжет про Тернопільський МЦ
Тернопільським
місцевим ЦБВПД ; ніж 1 сюжет
«Соціально незахищені тернополяни
квартал
правову допомогу можуть отримати
безкоштовно» ТРК ІНТБ
не менше, 23.03.2016 Участь у
телепередачі Тернопільської
Чортківським
ніж 1 сюжет
ОДТРК, яка стосувалася реформ органів
місцевим ЦБВПД
на рік
юстиції та розвиток системи безоплатної
правової допомоги.
1.3. Участь у
радіопрограмах
Регіональний центр
з НБВПД

не менше,
ніж 1 раз в
квартал

22.02.2016 Тернопільське обласне радіо

2

1

1

“Перспективи розвитку системи
безоплатної правової допомоги”.
24.02.2016

2

Радіо “Лад ”“Перспективи розвитку системи безоплатної правової допомоги”.

.

22.03.2016
Кременецьким
місцевим ЦБВПД;

Тернопільським
місцевим ЦБВПД ;
Чортківським
місцевим ЦБВПД

не менше,
ніж 1 раз в
квартал

не менше,
ніж1 раз в
квартал

Інтерв'ю в.о. директора Кременецького
місцевого центру з надання БВПД на
Кременецькому районному радіомовленні
1

29.03.2016 Інтерв'ю директора Тернопільського МЦ
на Тернопільській телерадіокомпанії,
передача “У ритмі часу”

не менше,
ніж 1 рази в
квартал
04.03.2016
16.03.2016
23.03.2016

Озвучено
інформацію
про
роботу
місцевого центру на радіомовленнях:
Монастириського району;
Гусятинського району;
Гусятинського району;

1

3

1.4. Публікації в
друкованих ЗМІ
Регіональний центр не менше,
ніж 2 рази в
з НБВПД
18.03.2016 У суді відстояли право на справедливу
квартал
пенсію.”Вільне життя”.

2

25.03.2016 Коли зміни на краще.”Вільне життя”.

15.01.2016 Публікації в друкованих ЗМІ :
Кременецьким
місцевим ЦБВПД;

не менше,
ніж 2 рази в
квартал
«У Кременеці діє центр безоплатної
05.02.2016 правової допомоги» - Збаразький
районний інформаційний центр «Народне
слово»
«Кременецький місцевий центр з надання
26.02.2016 БВПД на захисті прав громадян» Лановецький районний інформаційний
центр «Голос Лановеччини»
«Права...Гарантії...Захист» 18.03.2016 Кременецький районний інформаційний
центр "Діалог"
«Безоплатна правова допомога»Шумський районний інформаційний
центр «Новини Шумщини»

не менше,
Тернопільським
місцевим ЦБВПД ; ніж 2 рази в
квартал
не менше,
ніж 2 рази в
квартал

05.02.2016 Тернопільська районна газета «Подільське
слово»;
12.02.2016 Козівська районна газета «Вільне слово»;
19.02.2016 Теребовлянська районна газета «Воля»;
19.02.2016 Бережанська районна газета «Бережанське
віче»

4

4

5

Чортківським
місцевим ЦБВПД

12.02.2016 Розміщення інформації в ЗМІ:
Борщівська районна газета “Галицький
вісник плюс”, стаття “Безоплатна правова
допомога
озвучено Інформацію "Безоплатна правова
04.03.2016 допомога - на захисті індивідуальних прав
громадян" в Редакція Монастириського
районного
радіомовлення
11.03.2016 Чортківська районна газета "Голос
народу" №10(8558) Стаття "Співпрацю
скріплено меморандумом"
11.03.2016 Газета "Чортківський вісник"№09(408),
Стаття "Право городян на безоплатну
18.03.2016 правову допомогу — забезпечене”
Газета "Чортківський вісник"№10(409)

1.5. Виступи, статті в
інтернет-виданнях
ЗМІ
Регіональний центр
з НБВПД

не менше,
10.02.2016 Тернополяни можуть отримати безкошніж 2
товну правовову допомогу.
публікації на
“Info”
місяць
10.02.2016
Безкоштовну правовову допомогу можуть
отримати тернополяни. “Тернопільська
Липа”.
26.02.2016

У Тернопільській області відкриють бюро правової
допомоги. “Погляд”.

У Тернопільській області відкриють бюро
26.02.2016 правової допомоги.”Про Все”
У Тернопільській області відкриють бюро
26.02.2016 правової допомоги.”Без Табу”.
У Тернопільській області відкриють бюро
28.02.2016 правової допомоги.”Стрічка ком.”
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У Тернопільській області відкриють бюро
28.02.2016 правової допомоги.”info”.
У Тернопільській області відкриють бюро
29.02.2016 правової допомоги.”Тернопіль Live”.
Адвокати, які надають безоплатну правову
04.03.2016 допомогу домоглися отримання спадку та
пенсії”Про Все”.
Адвокати, які надають безоплатну правову
04.03.2016 допомогу домоглися отримання спадку та
пенсії. “Ternopilsnfo.com”.
04.03.2016 Безоплатна правова допомога має ефект
“Без Табу”.
04.03.2016 Адвокат у суді відстояв права на
отримання справедливої пенсії.”Новини
Тернополя”.
11.03.2016 Адвокат у суді відстояв права на
отримання справедливої
пенсії”Тернопільські позитивні новини”.
На Тернопільщині можна отримати
15.03.2016 безкоштовно правову допомогу “info”.
17.03.2016 Як адвокати безоплатної правової
допомоги працюють “Погляд”.
22.03.2016

Отримати допомогу адвоката тепер

можуть усі “Терен”.

Адвокати, які надають безоплатну правову
23.03.2016 допомогу домоглися отримання спадку та
Не розміщено 2
пенсії.”Тернопільські позитивні новини”

публікації у
23.03.2016 Адвокати, які надають безоплатну правову зв'язку із
допомогу домоглися отримання спадку та відмовою
пенсії “Вести вашого города”.
редакторів
інтернет видань
розміщувати
публікації МЦ,
25.03.2016 Актуальні питання учасників АТО: про
так, як на їхню
порядок встановлення інвалідності “Про думку така
все".
інформація не
Актуальні питання учасників АТО: про
буде цікава для
25.03.2016
порядок встановлення інвалідності “Про читачів їхніх
все”.
сайтів
26.03.2016 Порядок встановлення інвалідності учасникам
АТО.

Кременецьким
місцевим ЦБВПД;

не менше,
01.02.2016 Публікація про діяльність Кременецького
ніж 2
місцевого центру з надання БВПД за
публікації на
період з 01 липня 2015 року по січень
місяць
2016 року» - інтернет – сторінка «Типовий
Кременець»
01.02.2016 Публікація про діяльність Кременецького
місцевого центру з надання БВПД за
період з 01 липня 2015 року по січень
2016 року» -інтернет – сторінка
«Політичний Збараж»
«Що таке «мобільний соціальний офіс» 15.02.2016 інтернет – сторінка «Типовий Кременець»
«На Тернопільщині запрацював
"мобільний соціальний офіс» - інтернет –
16.02.2016 видання «BezTaby.te.ua»
«На Кременеччині запрацював «мобільний
соціальний офіс» - інтернет – видання
18.02.2016 «Пульс Кременця»
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«Кременчани та шумчани можуть
отримати безкоштовну юридичну
консультацію онлайн» - інтернет –
09.03.2016 видання «Пульс Кременця»
«Захист прав малолітньої особи у
судовому порядку» - інтернет – сторінка
14.03.2016 «Політичний Збараж»
«Захист прав позичальників» -інтернет –
31.03.2016 сторінка «Пульс Кременця»
«Захист прав позичальників» - інтернет –
31.03.2016 сторінка «Типовий Кременець»
«Захист прав позичальників» - інтернет –
31.03.2016 сторінка «Типовий Шумськ»
«Правові консультації онлайн» -іІнтернет
31.03.2016 – сторінка «Типовий Кременець»

не менше,
10.02.2016 Публікація про діяльність центру та право
Тернопільським
місцевим ЦБВПД ; ніж 2
осіб на БВПД в інтернет виданні «Про
публікації на
все»,
місяць
11.02.2016 Публікація про діяльність центру та право
осіб на БВПД в інтернет виданні 0352;
29.02.2016 Публікація про діяльність центру та право
осіб на БВПД в інтернет виданні “Наш
день”;

4

25.03.2016 Публікація про діяльність центру та право
осіб на БВПД в інтернет виданні “Про
все”
Чортківським
місцевим ЦБВПД

не менше,
11.02.2016 сайт Заліщицької районної державної
ніж 2
адміністраціції ради
публікації на
місяць
17.02.2016 сайт Бучацької районної державної
адміністрації,
24.02.2016 сайтах Бучацької районної ради,
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24.02.2016 Сторінка в соцмережі Заліщицької міської
03.03.2016 Інтернет-газета “Чортківські новини”
“Про безоплатну правову допомогу
2. Проведення
моніторингу за
результатами
інформаційної
присутності у медіа

2.1.Підготовка та
Не менше
подання місцевими ніж 1 раз на
центрами до РЦ
місяць
звітів із
посиланнями,
сканами публікацій
тощо про результати
інформативності
для узагальнення та
направлення звітів
до КЦ
Регіональний центр Не менше
ніж 1 раз на
з НБВПД
місяць

Кременецьким
місцевим ЦБВПД;

Не менше
ніж 1 раз на
місяць

Лютий
березень

Подання звіту про моніторинг наявності у
ЗМІ до КЦ лютий 2016
Подання звіту про моніторинг наявності у
ЗМІ до КЦ березень 2016

03.03.2016 Подання звітності про результати
інформативності до Регіонального центру
за лютий 2016 року

2

2

