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

 
 

п/п Найменування завдання  
 

Найменування заходу для 
виконання завдання 

 

Найменування 
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 6 6  
 

кількість 
відряджень 

3 3 

1.1.2 Організація та проведення 
заходів  інформаційного характеру у 
навчальних закладах 

кількість виїздів 27 27  

кількість 
відряджень 

13 13 

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

2.1.1. Організація роботи виїзних 
консультаційних пунктів у при-
міщеннях органах місцевого 
самоврядування 

кількість виїздів 27 31  

кількість 
відряджень 

27 27 

2.1.2 Проведення інформаційно-про-
світницьких заходів в державних 
установах (Центрі зайнятості, упра-
влінні праці та соціального захисту 
населення тощо), в тому числі для 
внутрішньо переміщених осіб 

кількість виїздів 27 31  



3.1. 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) 

3.1.1. 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 
проведених 

заходів 

9 9 

3.1.2. Організація роботи мобільних 
консультаційних пунктів у при-
міщеннях військкоматів 

Кількість 
проведених 

заходів 

9 9  

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

4.1.1. Організація роботи виїзних 
консультаційних пунктів у 
Територіальних центрах соціального 
обслуговування 

кількість 
проведених 

заходів 

27 27  

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

кількість виїздів за потребою 6  

5.1. Інформування про безопла-
тну правову допомогу 

5.1.1. Участь у сесіях органів 
місцевого самоврядування, колегіях 
райдержадміністрацій з метою 
інформування про БПД в тому числі 
для внутрішньо переміщених осіб 

кількість заходів 9 9  

5.1.2. Поширення інформаційних 
матеріалів про систему БПД, зокрема 
розміщення в громадському 
транспорті, закладах охорони 
здоровя, приміщеннях органів 
державної влади та місцевого 
самоврядування, громадських 
організаціях і формуваннях, а також 
«Вуличне інформування» 

кількість заходів 81 90  

кількість 
виготовлених 

інформаційних 
матеріалів 

810 900 



5.1.3. Поширення інформації про 
завдання і функції бюро правової 
допомоги, адреси їх 
місцезнаходження, контактні 
телефони, порядок і графік прийому 
заявників в електронних та 
друкованих місцевих засобах масової 
інформації 

кількість 
поширених 
матеріалів 

 
 
 
 

 
 
 

28 

 

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

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

кількість заходів 9 10  

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

кількість заходів 9 9  

7.1. Забезпечення доступу до 
електронних сервісів МЮУ 

7.1.1 Надання доступу до комп’ютерів 
з відповідним програмним 
забезпеченням, за допомогою яких 
особа може отримати доступ до 
електронних сервісів МЮУ; надання 
консультацій, роз’яснень порядку 
отримання відомостей із зазначених 
сервісів 

 постійно  0  

8.1. Право просвітництво у 
територіальних громадах 

8.1.1.Проведення тематичних  
семінарів, лекцій в навчальних 
закладах, для визначених категорій 
громадян з метою підвищення 
правової свідомості, культури та 
освіченості населення 

Кількість заходів 27 27  

9.1. Участь у пілотному проекті у 
сфері державної реєстрації 
громадських формувань 

9.1.1. Прийняття та видача документів 
щодо державної реєстрації 
громадських формувань 

Кількість 
прийнятих/вида
них документів 

за потреби  3/3  



9.1.2. Узагальнення найбільш актуаль-
них питань, з якими заявники зверта-
ються до місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги, організація і розроблення 
стандартних консультаційних відпо-
відей для використання в роботі та їх 
поширення 

Кількість 
розроблених 
консультацій 

3 7  

9.1.3.Забезпечення можливості про-
ведення консультування посадовими 
особами Головного територіального 
управління юстиції у Кіровоградській 
області в усіх бюро правової 
допомоги відповідно до підпункту 1 
пункту 1 частини першої статті 9 
Закону України «Про безоплатну 
правову допомогу» 

Кількість заходів згідно 
окремого 

графіка 
 

3  

10.1. Налагодження співпраці з 
органами місцевого самовряду-
вання 

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

Кількість 
прийнятих 

програм 

за потреби -  

11.1. Налагодження партнер-
ських стосунків з провайдерами 
послуг громадського захисту 

11.1.1 Робочі зустрічі, конференції, 
підписання меморандумів 

 

кількість заходів/ 
підписаних 

меморандумів 

за потреби  6/16  

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

2 2.1. Посилення функціональної 
взаємодії місцевого центру з РЦ 

2.1.1 Участь директора МЦ у засіда-
ннях Керівної ради   

кількість 
засідань 1 1  

кількість 
відряджень 

1 1 

2.1.2. Організація звітування у гугл 
формі 

 1 раз на день Щоденно  

2.1.3. Організація звітування про 
видані доручення 

кількість звітів 1 раз на 
тиждень  

1 раз на 
тиждень 

 

2.1.4 Організація звітування про  1 раз на В разі  



надання правової допомоги 
учасникам АТО та внутрішньо 
переміщеним особам  

тиждень надходження 
звернення 

2.1.5 Участь працівників МЦ тренінгах, 
семінарах, навчаннях, що 
організовуються РЦ та КЦ 

кількість заходів 3 3  

кількість 
відряджень 

3 3 

2.1.6.Проходження стажування 
працівників місцевого центру в 
Головному територіальному управлі-
нні юстиції у Кіровоградській області 

кількість заходів 8 8  

кількість 
відряджень 

8 8 

2.1.7. Забезпечення участі праців-
ників місцевого центру з надання бе-
зоплатної вторинної правової допо-
моги, у тому числі бюро правової до-
помоги в тренінгах, що проводити-
муться для працівників УДППЗ «Укр-
пошта» та управлінь соціального за-
хисту щодо нової процедури офор-
млення субсидій, поширення відпо-
відних інформаційних матеріалів 
через бюро правової допомоги та 
інші структурні підрозділи місцевого 
центру 

- - -  

3 Розвиток інституційної спроможності, ресурсів місцевого центру до виконання його функцій 
3 3.1. Використання інформацій-

них ресурсів 
3.1.1. 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 заходів 81 90 
 

 
 

кількість 
виготовлених 

інформаційних 
матеріалів 

810 810 



3.2. Залучення фінансових ресур-
сів 

3.2.1. 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 

 
1 

 

4 Взаємодія із засобами масової інформації 
4 4.1 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 

4.1.1 Публікації в місцевих та 
регіональних газетах 

кількість 
публікацій 

9 7 Відмова редакцій 
газет у безкошто-
вній публікації 

4.1.2. Публікації в Інтернет виданнях кількість 
публікацій 

  21  

4.1.3. Участь у зйомках телепрограми 
“Лінія захисту”, інших ТВ-програм та 
сюжети у місцевих ЗМІ 

 - -   

 
 

4.2. Проведення моніторингу за 
результатами інформаційної 
присутності у медіа 

4.2.1. Підготовка звіту про інформа-
ційну діяльність 

кількість звітів  3 3  

 
 


