
Звіт про виконання локального плану заходів Голованівського місцевого центру з надання БВПД у ІІІ кварталі з виконання 
Регіонального плану надання безоплатної вторинної правової допомоги на 2016 рік у Кіровоградській області 

 
п/п Найменування завдання  

у разі наявності, посилання на 
інші стратегічні документи 
та визначений ними кінцевий 

термін виконання 

Найменування заходу для 
виконання завдання 

у разі наявності, посилання на інші 
стратегічні документи та 

визначений ними кінцевий термін 
виконання 

Найменування 
якісного та/або 

кількісного 
показника 

результативност
і виконання 

заходу 

Значення результативного 
показника 

за звітний період 

Примітка у разі 
недовиконання 

плану 
План Факт  

1 Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги 
 

1 
1.1 Розширення доступу до БПД 
для дітей-сиріт та дітей, позба-
влених батьківського піклування, 
дітей які стали або могли стати 
жертвами насильства в сім’ї 

1.1.1 Організація роботи виїзних 
консультаційних пунктів, проведення 
інформаційно-просвітницьких заходів 
у дитячих будинках, школах-
інтернатах та ін. навчальних закладах 

кількість виїздів 1 5  
 

1.1.2 Організація та проведення у на-
вчальних закладах заходів інформа-
ційного характеру (уроків правових 
знань, дискусій, бесід тощо) 

кількість 
проведених 

заходів 

1 2  

 
2 

1.2 Розширення доступу до БПД 
для малозабезпечених осіб та 
інвалідів, внутрішньо переміще-
них осіб 

1.2.1 Організація роботи виїзних 
консультаційних пунктів у при-
міщеннях сільських, селищних та 
міських рад 

кількість виїздів 1 6  

1.2.2 Проведення інформаційно-про-
світницьких заходів в державних 
установах (Центрі зайнятості, упра-
влінні праці та соціального захисту 
населення тощо) 

кількість 
проведених 

заходів 

1 5  

3 1.3 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) 

1.3.1 Організація роботи виїзних 
консультаційних пунктів спільно з 
громадськими організаціями, 
спілками учасників АТО, а також 
налагодження співпраці з радниками 
голів районних державних 
адміністрацій з питань надання 
допомоги учасникам АТО 

кількість заходів 1 2 



1.3.2 Організація роботи мобільних 
консультаційних пунктів у при-
міщеннях військкоматів 

кількість заходів 1 1  

4 1.4 Розширення доступу до БПД 
для людей похилого віку, інва-
лідів, осіб з обмеженими можли-
востями пересування 
 

1.4.1 Організація роботи виїзних 
консультаційних пунктів у 
Територіальних центрах соціального 
обслуговування 

кількість виїздів 1 раз на 
півроку 

1  

1.4.2 Адресна правова допомога у 
будинках пристарілих, військових 
госпіталях, психіатричних пансіонатах, 
виїзд до місця проживання клієнтів 
МЦ 

кількість виїздів За потреби 2  

 
5 

1.5 Інформування про безопла-
тну правову допомогу 

1.5.1 Участь у сесіях органів місцевого 
самоврядування, колегіях райдерж-
адміністрацій 

кількість заходів 1 4  

1.5.2 Налагодження співпраці з 
працівниками Укрпошти, щодо 
розповсюдження інформаційних 
матеріалів 

кількість заходів 1 раз на 
півріччя 

-  

1.5.3 Поширення інформаційних 
мате-ріалів про систему БПД, зокрема 
розміщення в громадському тран-
спорті, закладах охорони здоров’я, 
приміщеннях органів державної 
влади та місцевого самоврядування, 
громадських організаціях і форму-
ваннях, а також «Вуличне інфор-
мування» 

кількість заходів  
 
 

3 

 
 
 

70 

 

6 1.6 Налагодження та розвиток 
співпраці, забезпечення взає-
модії щодо надання БПД 

1.6.1 Проведення зустрічей з праців-
никами правоохоронних органів, 
судів, прокуратури, управління 
Державної пенітенціарної служби, КВІ 
та ін. 

кількість 
проведених 

заходів 

1 4  

1.6.2 Проведення зустрічей, круглих 
столів, підписання меморандумів із 
правозахисними громадськими орга-
нізаціями 

кількість 
проведених 

заходів 

1 5  



4 Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні територіальних громад 

 
7 

4.1 Налагодження співпраці з 
органами місцевого самовряду-
вання 

4.1.1 Внесення на сесії місцевих рад 
програм розвитку надання безопла-
тної правової допомоги 
 

кількість 
прийнятих 

програм 

За потреби -  

8 4.2 Налагодження партнерських 
стосунків з провайдерами послуг 
громадського захисту 

4.2.1 Робочі зустрічі, конференції, під-
писання меморандумів 

 

кількість заходів/ 
підписаних 

меморандумів 

1 10  

5 Забезпечення функціонування взаємодії місцевих центрів з регіональним центром з надання БВПД 

9 5.1 Посилення функціональної 
взаємодії місцевого центру зРЦ 

5.1.1 Участь директора МЦ у засіда-
ннях Керівної ради   

кількість заходів 1 1  

5.1.2 Організація звітування у гугл 
формі 

 щодня   

5.1.3 Організація звітування про вида-
ні доручення 

кількість звітів щотижня 15  

5.1.4 Організація звітування про нада-
ння правової допомоги учасникам 
АТО та ВПО 

 В разі потреби   

5.1.5 Участь працівників МЦ тренінгах, 
семінарах, навчаннях, що організо-
вуються РЦ та КЦ 

кількість заходів 1 4  

6 Розвиток інституційної спроможності, ресурсів місцевого центру до виконання його функцій 
10 6.1 Використання інформаційних 

ресурсів 
6.1.1 Поширення інформаційних 
матеріалів про надання БВПД 
(Розклеювання та роздавання 
інформаційних матеріалів про 
надання БВПД в громадських місцях, 
наповнення відповідною інформа-
цією сторінок в мережі Фейсбук, 
розповсюдження на сайтах органів 
влади, громадських організацій, ЗМІ) 

кількість 
проведених 

заходів 

 
 
 

3 

 
 
 

107 

 
 



11 6.2 Залучення фінансових ресур-
сів 

 

6.1.2 Проведення робочих зустрічей з 
представниками органів державної 
влади та місцевого самоврядування 
щодо виділення субвенцій з місцевих 
бюджетів 

Розроблення 
програм 

надання БПД 
щодо 

відповідних 
територіальних 

громад та 
внесення їх на 
розгляд сесії 

органів 
місцевого 

самоврядування  

 
1 

 
- 

 

7 Взаємодія із засобами масової інформації 
12 7.1 Висвітлення в ЗМІ роботи 

центрів з надання БВПД, орга-
нізація співпраці з місцевими 
засобами масової інформації з 
метою висвітлення інформації 
про доступ до безоплатної 
правової допомоги 

7.1.1 Публікації в місцевих та 
регіональних газетах 

кількість 
публікацій 

1 12  
 

7.1.2 Виступи на місцевих радіо кількість виступів  - 1  
7.1.3 Участь у зйомках телепрограми 
“Лінія захисту”, інших ТВ-програм та 
сюжети у місцевих ЗМІ 

кількість 
ефірів/сюжетів 

- 1  

7.1.4  Публікації в Інтернет виданнях кількість 
публікацій 

щотижня 21  

13 
 

7.2 Проведення моніторингу за 
результатами інформаційної 
присутності у медіа 

7.2.1 Підготовка звіту про інформа-
ційну діяльність 

звіти про 
результати 

інформаційної 
діяльності 

3 3  

 
 
Директор Голованівського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги                                                                                                                                                                           О.Рибак  


