
Звіт про виконання квартального плану діяльності Кіровоградського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги на ІV квартал 

з виконання Регіонального плану надання безоплатної правової допомоги на 2016 рік в Кіровоградській області 
 
 

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 

1 Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги 

1 

1.1 Розширення доступу 
до БПД для дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених бать-
ківського піклування, ді-
тей, які стали або могли 
стати жертвами насиль-
ства в сім’ї 

1.1.1 Організація роботи 
виїзних консультаційних 
пунктів, проведення інформа-
ційно-просвітницьких заходів  

Кількість заходів 2 2  

1.1.2 Організація роботи 
виїзних консультаційних пунк-
тів (соціальні служби для дітей 
сім’ї та молоді, сектор у 
справах сім’ї, молоді та 
спорту) 

Кількість заходів 2 3  

1.1.3 Організація та проведе-
ння заходів інформаційного  
характеру у навчальних за-
кладах 

Кількість заходів 6 10  

1.2 Розширення доступу 
до БПД для малозабезпе-
чених осіб та інвалідів 

1.2.1. Організація роботи 
виїзних консультаційних пун-
ктів у приміщеннях органів 
місцевого самоврядування 

Кількість 
заходів/кількість 

відряджень 
18/18 52/18  

1.2.2. Проведення інформа-
ційно-просвітницьких заходів 
в державних установах (Центрі 

Кількість заходів 17 20  



зайнятості, управлінні праці та 
соціального захисту населення 
тощо), в тому числі для 
внутрішньо переміщених осіб 

1.3.Розширення доступу 
до БВПД ветеранів війни 
та осіб, на яких поширю-
ється дія Закону України 
«Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціаль-
ного захисту» (в тому 
числі учасників АТО ) 

1.3.1 Забезпечення роботи 
мобільного пункту консульту-
вання у госпіталі для ветеранів 
війни м.Кропивницький 

Кількість заходів 
згідно графіку 3 3  

1.3.2 Організація роботи 
мобільних консультаційних 
пунктів у приміщеннях військ-
коматів, військових частин 

Кількість заходів 6 6  

1.3.3 Організація роботи 
виїзних консультаційних пунк-
тів спільно з громадськими 
організаціями, спілками уча-
сників АТО, а також 
налагодження співпраці з 
радниками голів районних 
державних адміністрацій з 
питань надання допомоги 
учасникам АТО 

Кількість заходів 6 6  

1.4 Розширення доступу 
до БПД для людей похи-
лого віку, інвалідів, осіб з 
обмеженими можливо-
стями пересування 

1.4.1 Організація роботи 
виїзних консультаційних пунк-
тів у Територіальних центрах 
соціального обслуговування 

Кількість заходів 21 21  

1.4.2 Адресна правова 
допомога у будинках при-
старілих, військових госпі-
талях, психіатричних пансі-
онатах, виїзд до місця 
проживання клієнтів МЦ 

Кількість заходів За потреби 3  



1.4.3 Організація роботи 
консультаційних пунктів у 
спілках інвалідів, УТОГах  та 
УТОСах 

Кількість заходів 3 3  

1.5 Розширення доступу 
до БПД для осіб, які 
відбувають покарання в 
установах виконання 
покарань 

1.5.1 Проведення роз’ясню-
вальної роботи в установах 
виконання покарань, КВІ щодо 
права на отримання БВПД 

Кількість заходів - 2  

1.6 Інформування про 
безоплатну правову допо-
могу 

1.6.1 Участь у сесіях органів 
місцевого самоврядування, 
колегіях райдержадміністра-
цій 

Кількість заходів 6 6  

1.6.2 Налагодження співпраці 
з працівниками Укрпошти, 
щодо розповсюдження 
інформаційних матеріалів 

Кількість заходів 1 1  

1.6.3  Поширення інформа-
ційних матеріалів про систему 
БПД, зокрема розміщення в 
громадському транспорті, за-
кладах охорони здоров’я, при-
міщеннях органів державної 
влади та місцевого самовря-
дування, громадських орга-
нізаціях і формуваннях, а та-
кож «Вуличне інформування» 

 
 
 
 

Кількість заходів 
 

Кількість 
інформаційних 

матеріалів 

 
 

30 
 
 

500 

 
 

50 
 
 

600 

 

1.6.4 Поширення інформації 
про завдання і функції бюро 
правової допомоги, адреси їх 
місцезнаходження, контактні 
телефони, порядок і графік 

Кількість поширених 
матеріалів 12 44  



прийому заявників в електро-
нних та друкованих місцевих 
засобах масової інформації 

1.7  Налагодження та 
розвиток співпраці, забез-
печення взаємодії щодо 
надання БПД 
 

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

Кількість заходів 6 6  

1.7.2 Проведення зустрічей, 
круглих столів, підписання 
меморандумів із правозахи-
сними громадськими  орга-
нізаціями 

Кількість заходів 6 14  

2 Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні територіальних громад 

2 

2.1 Налагодження спів-
праці  з органами місце-
вого самоврядування 

2.1.1 Внесення на сесії мі-
сцевих рад програм розвитку 
надання безоплатної правової 
допомоги 

Кількість прийнятих 
програм За потреби -  

2.1.2 Оновлення паспортів те-
риторіальних громад Оновлений паспорт 7 7  

2.2 Налагодження парт-
нерських стосунків з 
провайдерами послуг гро-
мадського захисту 

2.2.1 Робочі зустрічі, конфе-
ренції, підписання меморан-
думів 

Кількість заходів/ 
підписаних 

меморандумів 
6/6 6/6  

2.2.2 Участь у заходах з від-
значення 40-ї річниці ство-
рення Української Громадської 
Групи сприяння виконанню 
Гельсінських угод спільно з ГО 
«Територія успіху», гро-
мадськими організаціями 

Кількість заходів 3 3  



області 

2.3 Забезпечення доступу 
до електронних сервісів 
МЮУ 

2.3.1 Надання доступу до 
комп’ютерів з відповідним 
програмним забезпеченням, 
за допомогою яких особа 
може отримати доступ до 
електро-нних сервісів МЮУ; 
надання консультацій, роз’я-
снень порядку отримання 
відомостей із зазначених 
сервісів 

 постійно У разі 
звернення  

2.4 Правопросвітництво у 
територіальних громадах 

2.4.1 Проведення тематичних 
семінарів, лекцій в навчальних 
закладах, для визначених 
категорій громадян з метою 
підвищення правової свідо-
мості, культури та освіченості 
населення 

Кількість заходів 21 46  

2.5 Участь у пілотному 
проекті у сфері державної 
реєстрації громадських 
формувань 

2.5.1.Прийняття та видача 
документів щодо державної 
реєстрації громадських фор-
мувань 

Кількість прийнятих/ 
виданих документів За потреби -  

2.6 Проведення спільних 
прийомів громадян з Го-
лов-ним територіальним 
управлінням юстиції у 
Кіровоградській області 

2.6.1 Забезпечення можли-
вості проведення консультува-
ння посадовими особами 
Головного територіального 
управління юстиції у Кірово-
градській області в усіх бюро 
правової допомоги відповідно 
до п.п 1 п.1 ч.1 статті 9 Закону 

Згідно окремого 
графіку  4  



України «Про безоплатну 
правову допомогу» 

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

 

3.1 Налагодження інфор-
маційної взаємодії 

3.1.1 Збір, аналіз та узагальне-
ння інформації 

Щоденно/ 
щотижнево/ 
щомісяця/ 
щокварталу 

Постійно Постійно  

3.2 Участь у навчальних 
заходах 

3.2.1 Участь у тренінгах, семі-
нарах, майстеркласах, круглих 
столах, тощо 

Кількість заходів 3 3  

3.2.2 Забезпечення участі пра-
цівників місцевого центру з 
надання безоплатної втори-
нної правової допомоги, у 
тому числі бюро правової 
допомоги в тренінгах, що 
проводитимуться для праців-
ників УДППЗ «Укрпошта» та 
управлінь соціального захисту 
щодо нової процедури 
оформлення субсидій, поши-
рення відповідних інформа-
ційних матеріалів через бюро 
правової допомоги та інші 
структурні підрозділи місце-
вого центру 

Кількість заходів/ 
кількість відряджень 1/5 1/5  

3.2.3 Забезпечення проходже-
ння стажування працівників 
місцевого центру в Головному 
територіальному управлінні 
юстиції у Кіровоградській 

Кількість заходів/ 
кількість відряджень 5/5 5/5  



області щодо реєстрації гро-
мадських формувань 

3.3 Організація роботи по 
обміну досвідом 

3.3.1 Робочі зустрічі працівни-
ків відділів РЦ та МЦ 

Кількість зустрічей/ 
кількість методичних 

документів 
1/1 1/1  

3.4 Виявлення, запобіган-
ня та вирішення проблем/ 
ризиків 

3.4.1 Участь у проведенні 
інтерв’ювань, анкетувань, уза-
гальнення проблем 

Кількість заходів 1 1  

3.5 Спільне планування 
діяльності 

3.5.1 Участь у проведенні 
засідань Керівної ради 

Протокол керівної 
ради 1 2  

4 Розвиток інституційної спроможності, ресурсів місцевого центру до виконання його функцій 

4 

4.1.Використання 
інформаційних ресурсів 

4.1.1.Поширення інформацій-
них матеріалів про надання 
БВПД (Розклеювання та 
роздавання інформаційних 
матеріалів про надання БВПД 
в громадських місцях, напо-
внення відповідною інформа-
цією сторінок в мережі 
Фейсбук, розповсюдження на 
сайтах органів влади, громад-
ських організацій, ЗМІ) 

Кількість заходів/ 
кількість виготовлених 

матеріалів 
30/50 90/150  

4.2 Аналіз типових питань, 
по яким найчастіше 
звертаються клієнти до 
МЦ 

4.2.1. Узагальнення найбільш 
актуальних питань, з якими 
заявники звертаються до 
місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної пра-
вової допомоги, організація і 
розроблення стандартних 
консультаційних відповідей 
для використання в роботі та 

Кількість розроблених 
консультацій 3 6  



їх поширення 

4.3 Залучення фінансових 
ресурсів 

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

Кількість 
розроблених/ 

прийнятих програм 
1 7/1  

5 Взаємодія із засобами масової інформації 

 
5 

5.1 Висвітлення в ЗМІ 
роботи центрів з надання 
БВПД, організація спів-
праці з місцевими засо-
бами масової інформації з 
метою висвітлення інфо-
рмації  про доступ до 
безоплатної правової до-
помоги 

5.1.1 Публікації в місцевих та 
регіональних газетах 
 Кількість публікацій 9 25  

5.1.2 Виступи на місцевих 
радіо Кількість виступів 3 4  

5.1.3 Участь у зйомках 
телепрограми “Лінія захисту”, 
інших ТВ-прогам та сюжети у 
місцевих ЗМІ 

Кількість зйомок 3 3  

5.1.4 Публікації в Інтернет 
виданнях Кількість публікацій 12 110  

5.2 Проведення монітори-
нгу за результатами інфо-
рмаційної присутності у 
медіа 

5.2.1 Підготовка звіту про 
інформаційну діяльність 
 Кількість звітів 3 3  

 
 


