
Звіт про виконання локального плану заходів Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
Кіровоградській області у ІІІ кварталі 

з виконання Регіонального плану надання безоплатної 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 результативності 
виконання заходу 

Значення якісного та/або 
кількісного показника 

результативності виконання 
заходу 

Примітка у разі 
недовиконання плану 

План Факт 

1 Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги 

1 

1.1 Розширення до-
ступу до БВПД  

1.1.1 Організація та проведення 
у вищих навчальних закладах 
заходів інформаційного хара-
ктеру (уроків правових знань, 
дискусій, бесід тощо) 

Кількість проведених 
заходів 1 

 
 
- 

 
Перенесення уроків 

правових знань у ЗОШ у 
зв’язку із шкільними 

канукулами 
1.1.2 Проведення роз’ясню-
вальної роботи в установах 
виконання покарань щодо права 
на тримання БВПД 

Кількість проведених 
заходів 1 

  
Перенесено на IV квартал 

2016 року 

2 

2.1 Інформування про 
безоплатну правову до-
помогу 

2.1.1 Виготовлення та по-
ширення інформаційних ма-
теріалів про систему БПД в 
приміщеннях органів державної 
влади та місцевого 
самоврядування, громадських 
організаціях і формуваннях, 
«Вуличне інформування» 

 

 

Кількість проведених 
заходів 

1 

 
 
 

1 

 

3 

3.1 Налагодження та 
розвиток співпраці, за-
безпечення взаємодії 
щодо БПД 

3.1.1 Проведення зустрічей з 
працівниками правоохоронних 
органів, судів, прокуратури, 
управління Державної пені-
тенціарної служби, КВІ та ін. 

 

Кількість проведених 
заходів 

1 

 
 

3 

 

3.1.2 Проведення зустрічей, 
круглих столів, підписання 

Кількість проведених 
заходів/підписаних 1 

 
1 

 



меморандумів із правозахи-
сними громадськими органі-
заціями 

меморандумів 

2 Моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної правової допомоги 

4 

2.1 Забезпечення якісної та 
доступної правової допо-
моги через адвокатуру та 
ефективну систему безо-
платної правої допомоги 

2.1.1 Спостереження за роботою 
адвокатів, які надають БВПД у 
суді 

Кількість проведених 
перевірок 18 18  

Кількість відряджень - - 

2.1.2 Проведення бесід з клієн-
тами центрів з надання БВПД 

Кількість проведених 
бесід з клієнтами 1 3  

2.1.3 Проведення перевірок до-
стовірності наданої адвокатами 
інформації за вразливими кате-
горіями суб’єктів права на БВПД 

Кількість проведених 
перевірок 

20-24 
щомісяця 

 
211 

 

2.1.4 Робота зі зверненнями до 
комісій з оцінювання якості, 
повноти та своєчасності 
надання адвокатами безо-
платної правової допомоги, 
утворених радами адвокатів 
регіонів 

Кількість направлених 
звернень За потреби 

 
 
 

1 

 

2.1.5 Узагальнення практик за-
хисту клієнтів системи БВПД Кількість узагальнень 1 3  

2.1.6 Поширення прикладів 
успі-шного захисту клієнтів 
системи БВПД на сайті 
Регіонального центру, на 
офіційній сторінці в мережі 
Facebook, на зборах, 
конференціях, в ЗМІ 

Кількість поширень 3 

 
 
 

5 

 

3 Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом між ними 

5 

3.1 Вивчення потреб у 
навчанні адвокатів 
системи БВПД 

3.1.1 Моніторинг навчальних 
заходів, які проводяться  орга-
нами адвокатського самовря-
дування  Кіровоградської області 

Кількість заходів Згідно 
графіку 

 
 
- 

 



3.1.2 Участь у навчальних захо-
дах, які проводяться  органами 
адвокатського самоврядування  
Кіровоградської області 

Кількість заходів, в яких 
взято участь 1 

- Заходи не проводились 

4 Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні територіальних громад 

6 

4.1 Налагодження парт-
нерських стосунків з про-
вайдерами послуг громад-
ського захисту 

4.1.1 Робочі зустрічі, 
конференції, підписання 
меморандумів 

Кількість проведених 
заходів/підписаних 

меморандумів  

не менше  

1 

 
 

2 

 

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

7 
5.1 Налагодження інфор-
маційної взаємодії 

5.1.1 Збір, аналіз та 
узагальнення інформації 

Інформаційно-
аналітична довідка 3 3  

8 

5.2 Організація навчальних 
заходів 

5.2.1 Проведення  тренінгів, 
семінарів, майстер-класів, 
круглих столів тощо 

Кількість проведених 
заходів 

не менше 
1 

1  

Кількість працівників, 
які пройшли навчання, 

не менше 
3 

 
4 

9 

5.3 Організація роботи по 
обміну досвідом 

5.3.1 Робочі зустрічі працівників 
відділів Регіонального центру та 
місцевих центрів 

Кількість проведених 
зустрічей 1 10  

Кількість методичних 
документів 1 - 

10 
5.4 Виявлення, запобігання 
та вирішення проб-
лем/ризиків 

5.4.1 Проведення  інтерв'ювань, 
анкетувань,  узагальнення  проб-
лем 

До 01 грудня 
Кількість 

роз’яснень/рекомендацій 
1 

-  

11 
5.5 Створення єдиного 
інформаційного ресурсу 

5.5.1 Збір інформації, створення 
ресурсу Функціонування ресурсної бази 

 

12 
5.6 Спільне планування 
діяльності 

5.6.1 Проведення засідань Ке-
рівної ради Протокол Керівної ради 1 №4/2016 

31.08.2016 
 

13 

5.7 Забезпечення моні-
торингу роботи місцевих 
центрів 

5.7.1 Проведення моніторингу 
діяльності місцевих центрів Звіт про проведену 

перевірку 1 
Інформаційна 
довідка № 2 

від 05.08.2016 

 

Кількість відряджень 3 6 



6 Взаємодія із засобами масової інформації 

14 

6.1 Висвітлення в ЗМІ 
роботи центрів з надання 
БВПД, організація спів-
праці з місцевими 
засобами масової інфор-
мації з метою висвітлення 
інформації  про доступ до 
безоплатної правової 
допомоги 

6.1.1 Публікації в місцевих та ре-
гіональних газетах 

Кількість публікацій 
Не рідше 1 разу в 

квартал 
1 

7  

6.1.2 Виступи в ефірі місцевих 
радіо 

Кількість виступів  
  

Не рідше 1 разу в 
квартал 

1 

 
1 

 

6.1.3 Участь у зйомках теле-
програми “Лінія захисту”, інших 
ТВ-програм та сюжети у 
місцевих ЗМІ 

Кількість 
ефірів/сюжетів 

 
Не рідше 1 разу в 

квартал 

1 

 
 

3 

 

6.1.4 Публікації в Інтернет вида-
ннях 

Кількість публікацій 
 4 7  

15 

6.2 Проведення моні-
торингу за результатами 
інформаційної присутності 
у медіа 

6.2.1 Підготовка звіту про інфор-
маційну діяльність Звіти про результати 

інформаційної 
діяльності 

3 

 
3 

 

 

 

Директор Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
у Кіровоградській області                   Кропліс Л.В. 


