
Звйт про виконання план дбяльностй Регйонального центру з надання

в мбстб Киевб на 2017 рйк у |\/ кварталй

безоплатно? вторинно? правово? допомоги

" Найменування заходу дляНаименування

п/п
завдання виконання завдання

1

в

Завдання 1.1

Проведення

правопросвпницьких

эаходйв д"я громад та

сппльнсп; зокрема щодо

можливосгей для

ирйшення правових питань;

змбсгу основних реформ, що

проводятся Урядом

УкраТни

Найменування

показникбв

результативносгб

виконання заходу

Значения показника результативносй

виконання эаходу

План Факт

Примйтка у раэб недовиконання

плану

Згхщ 1.1.1

проведения правопросвйтницьких заходйв

рамках ВсеукраТнського тижня права, дня

Консгитуцй Укрйни, дня Незапежнопй

Украдии, тощо

Кйлькйсгь захощв/учасникбв 2/60 2/60

ЗахЁд 1.1.2

Проведення навчальних семйнарйв для

сгудентйв юридичних факультетйв ВНЗ мйста

Киева з пиггань захисгу прав та законних

Ентересйв, йнших актуальних правових

питань

Кйльхйпь лекцйй/кблькбсть

буклетйв

1/30 1/30

2 -

Завдання 1.2

Розвиток мережб партнерйв

та незалежних провайдербв

надання БПД‚ налагоддкення

спйвпрацй На ними та надання

методично? допомсги з

метою удосконалення

надання ними БПД

Захйд 1.2.1

Проведення спбльних заходйв з УкраТнською

Гельсйнською спйлкою з прав людини щодо

права на захисг, порядку звернення до

ЕСПЛ.

Кйлькбпь заходйв/учасникйв 1/25 О

УкраТнська Гельынська спйлка з прав людиии

провела монйторинг дйяльностй киТвських

мйсцевих центрйв з надання БВПД, про що

складено в1дпов1дн1 звйти

Захйд 1.2.2

Проведення спйльиих заходйв а

Управлйнням забезпечення прав людини

Нацбонально? полйцйУкраТни у районних

вщдйленнях полйцй м‚ Киева щодо Порядку

йнформування центрйв з надання

безоплатно? вторинна: правовот допомоги

про випадки затриманмя,

адмйнйсгративною арешту або засгосування

запобйжного заходу у вигляд1 тримання пйд

вартою

Кйлькйсгь проведених заходи; та/

кйлькйсть осёб що взяли участь

10/50 1/30

Вйдсутня необхйднйсгь у проведены заходйв з

кожним УП. 3 Еншими проведем у минулих

перйлдах

3 Завдамня 1.3

Проведення Енформацййио

роэ’яснювальни›‹ та

комунйкативних заходйв

Захщ 1.3.1

Органйзацйя виТзних лекцйй, тренйнпв,

семйнарйв, щодо прав затриманих,

пйдозрюваних, обвинувачених осбб

Кйлькйсгь проведених

заходйв/кйлькйпь учасникйв
1/50

1/50



3ах1д 1.3.2

Проведення консультацйй в Кипвському

Слйдчому бзоляторй 11913 щодо прав

засуджених

Кшькппь проведених

заходБв/кЕлькЕсгь учасиикйв

1/20 О

Не отримали дозвйл на проведения

консультацйй

Захйд 1.3.3

Ортанйзацбя Енформацййно-розбтсн‘овальной

компанй для старших класйв ЗОШ щодо

обов’яэкйв та вйдповйдальносп

неповнолйтнйх, а також прав затриманих

осйб

Кйлькбсть проведених

заходЕв/кйлькйсгь учасникбв

1/50 1/50

Захйд 1.3.4

Поширення Енформацййних матерёалйв в

студентських гуртожитках щодо права на

захип та порядку отримаиня БПД

Кйлькйсгь

гуртожиткйв/Енформащйних

буклетйн

3/50 1/15

Не отримали доэволу на проведения заходбв у

комендантйв гуртожиткйв

Згхйд 1.3.5

Органёэацйя йнформацййно? компаиП для

студентЕв/курсантйв вищих навчальних

закладёв системи МВС УкраТни щодо прав

затриманих осйб та порядку аалучення

захисника

Кйлькйсть проведених

заходбв/кйлькбсть учасник1в
1/30 1/30

4 Завдання 1.4

Розширення доступу до БПД

шпяхом‚ аокрема,

забезпеченмя роботи

дисганцййних пунктйв

доступу до БПД та виТздйв

мобйльних консультацбйних

пунктйв (ВиТзних прийомйв

громадян)

Згхйд 1.4.1

Аналбз щодо досгупу до БВПД та потреби

громади з метою виэначення потреби

щодо сгворення додаткових

консупьтацййних пунктйв або проведения

додаткових заходйв

Кблькйсгь монйторингйв/звдтйв
1/1 1/1

5 Завдання 1.5

Забезпечення належноТ

якосп послуг, що надаються

клйентам сисгеми БПД

ЗгхЕд 1.5.1

Проведення спосгережень за роботою

адвокатйв в судЕ

Кйлькдсгь спосгережень/кйлькйсть

висновкйв

18/18
18/18

Згхйд 1.5.2

|нтерв'юваиня клйентйв щодо рйвня та стану

надання БПД

Кдлькйсгь клйентйв, а якими було

проведено йнтервЧовання

4

12

Згхйд 1.5.3

проведения электронного опитування

клйентйв щодо якосп наданих

консультацдй/обслуговування

працйвниками центрйв

Кйлькйсгь розробленЫ

програми/кйлькгсгь опитувань

О/ 20

О/12

Не мае можливосп проводити опитунання. Не

всё шпенти воподбють комп‘ютерною грамотою

та доступом до мережй

ЗЗХЁД 1.5.4

|нтерв’юван›‹я адвокатйв щодо органйзацгб

надання БПД, наявних проблемних питань

та ‚щяльностй РЦ та МЦ

Кйльийсгь проведених анонймних

амкетувань адвокатВв/хйлькйсгь

адвокатйв

1/100

2/85

Не можливо пробнтервйювати всйх, оскйльки

1нтерв’ювання е добровйльмим



Згхйд 1.5.5

Визначеиня рйвия аабезпечення та якосп

надання БПД вразливим категорйям

суб'е›‹т1в права (неповнолпий, недйездатиб,

тощо)

Кйлькйсть проведених перевйрок

надано] адвокатами йнформацгй

за су6‘е\‹тами права на БПД

10

10

Захйд 1.5.6

Поширення Еиформацй щодо

результативних показникйв надання БПД

Юпькйпь звйтйв/кёлькйпь подэнь

щодо звернення до Комйсй з

оцйнювання якосп

6

б

Захйд 1.5‚7

Монйторинг скарг клйентйв та Бнших суб'е›‹тйв

щодо надання БПД

Кйлькбсгь эвйтЪв/кйлькйпь подань

щодо звернення до Комйсй з

оцйнювання якосгй

4/эа потреби

10

Захйд 1.5.8

Проаедення лекцйй а пйдвищення

хвалйфйкацй адвокатйв, а саме:

1) ораторське мистецтво для адвокапв;

2) лекцй ай ЗМ| та громадськими

оргэнйзацйями;

З) оподаткування дйяльносп адвокатйв

4) «Дью Делидженс»;

5) элочини у сферб службово? ‚Щяльнопй;

б) порядок оформления ДТП;

7) пйдсумки роботи за 2016 рйк (скарги на

адвокатйв, реаультати оозгляду скарт

вйд КДКА»;

8) — угода про визиання винуватосп

Кйлькйпь лекцЕй/кйлькйсгь

адвокатЪв, що пройшли

навчання

3/150

1/30 У зв'язку з вйдсугнйсгю лектора

Захйд 1.5.9

Проведення рабочих эустрйчей для обмйну

досвддом та кращими практиками

(адвокати, МЦ-МЦ, МЦ-РЦ, мйжобласнй

тощо)

Кйл ькйсть заходйв/кбл ькйсть

учасникйв
3/170

1/15 Вйдсутне фйнансування на вйдряджения

Захйд 1.5.10

Проведення майсгер — класйв д’|я адвокатйв

щодо змйн эаконодавсгва э питань БВПД,

подання авто та акпв для оплати

Кйлькйсгь заходЕв/кйлькёсть

учасникбв

1/30
1/10 Не всй запрошенй на захбд змогли його вйдвйдати

Захйд 1.5.11

Спбвпраця з Радою адвокатйв м. Киева,

КвалЕфйкацбйио-дисциплйнарною комйсйею

адвокатури м. Киева та Комйсбею з

оцйнювання якосп, повноти та своечасносп

надання адвокатами безоплатна? правово?

допомоги

Кйлькйсть заходЕв/кйльийсгь

учасникбв

Посгййно

Поспймо



Розвиток людських ресурсй

в тому числ1 пулу юриспв

мбсцевих цеигрбв (вйдцбли

БППД‚ представиицтва,

правопросвйтиицтаа га

бюро) для викоиаиия

функцй предсгавиицтва

Проведеиия тематичиих семйнарйв На

залучеииям адвокатйв, якй иадають БВПД в

цивйльиих та адмйийсгративиих справах, ай

спецйалйпами вйддйлйв предсгавиицтв МЦ

щодо написания процесуальиих докумеитйв

та виробления правовой поаицП пйд час

предпавництва в судах.

КМькбсть иавчань/кйпькйсгь

працйвиикйв

2/ 12

2/12

ЗахЪд 2.1.2

Проведеиия семйиарйв для спецйалйстйв РЦ

та МЦ на теми:

1) охороиа працй

2) процедура авериеиия до ЕСПЛ

3) взаемодбя 31 3М|;

4) управлйиия персоналом;

5) запобйгаиия та протидя корупщй;

б) проблеми професййиого вигораиия;

7) ОСББ - мехаиёзми модерийзацй житла;

8) проблемий питания спйлкуваиия з

людьми, якй маютъ соцйальнотсихйчнй

розлади;

9) кадровий Облйк;

10) › формуваиия статистичних показиикйв

Кйлькйсть иавчаиь/кйлькйсгь

працЪвиикЪв

2/25

2/25

Згхйд 2.1.3

Проведеиия тематичиих семйиарйв з

залучеииям експертйв у галузй цивйльиого та

адмйийсгративиого законодавства э

працйвниками вйддйлу предсгавиицтва

Кйлькйсть иавчаиь/кблькйсгь

працЪвиикйв

1/12

2/ 8

Захйд 2.1.4

Семйиари ‚сия вивчеиия эмйи та

иововведеиь у ааконодавсгвб, яке регулюе

дйяльийсть системи БВПД

Кйлькйсгь иавчаиь/кйлькйсть

працйвиикйв

1/15

0 Не було змйи

Захйд 2.1.5

Стажувания студеипв у МЦ в якосп юриспв

у вйдцблах представиицтва

Кйлькйсгь стажуваиь За потреби

0

У Регйоиапьному центрТ вйдсутнйй вйддйл

предпавиицтва. Контроль МЦ адййснювався

поспйно

Захбд 2.1.6

Янформацййио—роа‘ясиювальиа робота

серед сгажерйв адвокапв, юриспв, студеитёв

ВНЗ юридичиого спрямуваиия щодо

сисгеми БПД, порядку надання правовоТ

допомоги з меток: Тх подальшого залучения

до роботи центрйв

Кйлькйсгь заходйв 1

0 Не було потреби



Захйд 2.1‚7

Розробка кнформацййних буклета та

презеитацбй з акгуальник правових пипзиь на

теми: «Реформування житловомомунальиого

господарства», «Порядок иарахуваиия

експлуатацййних витрат», «Порядок

формуваиия житлово-експлуатацййиих

витрати, «Порядок отримання безкоштовиих

‘Пкйвп, щндексацйя пенсйй»‚ «Захист авторських

прав та персональиих ‚паники, «Правовб

тдсгави виселеиня з гуртожиткйв та

примйщень державио!’ власиосп»,

«Нарэхуваиия пеисйТ вййськовошужбовцйв»,

«Правовй засади утпорення, реестрацй? та

фуккцдоиуваиня ОСББд «Порядок

встановления лйчильиика тепла у квартирй чи

будиику», «Правовий мехаийзм оскаржемня

ддй чи безщяльиостй виборчот комы»,

«РеалЕзацЕя права на отримания земельно?

дйляики учасииками АТО», «Порядок

спадкування та приватизацй? иерухомого

майиа», ‘Кредити га депозити у банках, що

збаикротувапи: що робиги?›’‚ «Типовй

порушения роботодавця га права працйвиикаи,

«Припииення ГО», «Статус иеприбутковосп

ГО», «Практичне застоо/вання судов‘)?

практики Европейського Суду з прав людими»,

«Створеиня та реестрацйя громадських

формуваиь»

Кйлькйпь буклетйв 1

1

Захбд 2.1‚8

Наповиення гугл-диску правовою

йнфоомацйею га зразками докумеитйв з

метою обмйиу мйж спйвробйтииками центр1в

Кблькдсть Яиформацййних

матерйалйв
1

1

Завдаиня 2.2

Створения та розвиток

мйжрегйональиих ресурсио

комунйкацййиих платформ

Захйд 2.2.1

Пйдготовка перелйку тем для виесення Тх на

роэгляд КЦ з метою аргаидзацй иавчаиия на

6331 ресурСНо-комунйкацбйних платформ РЦ,

мц мц а Еиших областей, Формуваиия

перелйку потенцбйних органйзацйй-партнерйв

для них (уийверситети. громадськб

оргаийэацй, благодййий фонди, експерти,

лйдери громадсько? думки тощо)

Кйлькйсть иавчань/ктькбсть

учасникйв

1/50

О

Захйд 2.2.2

Проведеиня зустрйчей а громадами райоийв,

навчальиими эакладами, усгаиовами,

органйзацйями, експертами, щодо

ВИЗНЗЧЕННЯ ТЕМ ПРЗВОВИХ ПИТЗНЬ 3 МЁТОЮ

проведення иавчань на базй

мбжрепоиальиих ресурсйв щодо початку

роботи платформи га перелйку можливих

послуг

Кйлькйсть навчаиь/кйлькйсть

учасникйв

3/100

3/100

Завдання 2.3

Роавиток дов1дково—

йнформацййикшшатформи

Захйд 2‚3‚1

Пйдготовка коисультативних матерйалбв для

__ __И__!/й|‹П.е3а|А1Ц

Кшькйсгь матерйалйн 2

2

Ввдсутю вказпвки влд КЦ



` правових коисультацйй

«шаньедаихш»

ЗЗХЁД 2.3.2

Пйдтримка в актуальному стакй та

оиовлеиня

Кйлькйсть матерйалйв поспйио

поспйно

Завдання 2.4

Органйэацйя залучення

перекладачйв до БВПД

Вэаемодёя мйж

репоиальиими та мйсцевими

центрами БПД, прийиятгя

управлйиських рйшень

Захйд 2.4.1

Залучеиня перекладачйв Кйлькйсть залучеиих

(сурдоперекладачйв) для забеапечення перекладачбв

ввпд

Проведеиия иавчакия у зв'язку з

фйнансовою децеитралйзацйею, зокрема

щодо питань планування вищткйв,

пйдготовки пропоаицйй щодо фдиансових

витрат, тощо

Кйлькйстъ иавчань/имькйггь

методичиих рекомеидацйй

За потреби

3/1

О

4/1

Не було потреби

Закйд 3.1.2

Розробка, поданкяп затверджеиия

кошторису; штатного розпису; щомйсячного

плану асигиуваиь; роэрахуикйв до

кошторису

Кйлькйсть навчань/кйлькйсть

методичних рекомеидацй

1 2

Захйд 3.13

Засйдаиня КерЪвноТ ради (щодо

затвердження докумеитйв, пропозицйй та

внесения змйн до них)

Кйлькйсть роэроблених

пропозицйй та документйв
3 2

Не було необхйдиосп у проведеннй бйльшо?

кйлькостй засщань

ЗЭХЕД 3.1.4

Проведеиия розширеиих иарад щодо

ресурсйв та Тх пошуку‚ реалйзацй

мйжиародно-технйчиих проектйв, надежного

функцйонування цегггрйв

Кйлькйсгь засйдаиь За потреби 0 Не було потреби

Захбд3.15

Контроль за цбльовим викориспаииям

коштйв та майна МЦ; ведення

бухгалтерського облйку та бухгалтерських

звйтйв

Кйлькйсгь иавчаиь/кмькбсть

методичних рекомеидацйй

12/1 12/1

Закйд 3.1.6

Пйдготовка пропозицйй щодо внесения змёи

до положения про премпования;

всгановлеиия порядку премйювання з

метою заохочення директорйв МЦ,

роэроблеиия методики оцйиювання

дйяльносп МЦ, погоддкення призначения

кербвникйв сгруктуриих пйдроадйлйв, порядку

укладаиия контракт) з адвокатами

Кйлькйсть вэйздйв робочоб групи

РЦ/кйл ькйсть методичник

рекомеидацйй

4/1 4/1

Захйд 3.1.7

Проведеиня иарад директорами МЦ

керйнниками Тх структурних пйдроадйлйв для

визиачення напрямйв дйяльиостй, Еиших

актуальних питань

кёлькйпь нарад 12 12



Захйд 3.1.8

Проведення иавчания бухгалтер1в

Кйлькйсть нарад 1 2

11 Завдания 3.2

Монйторинг дйяльносп

центрйв БПД

Захйд 31.1

Аналбз та узагальиеиня питань, з якими

звертаються юпенти. 3 метою визиачеиня

потреби в пйдготовцд роз’ясиекь

Кйлькйсть анкетувань 3 3

Захйд 3.2.2

Аналйз скарг клйеитйв; проведения аусгрйчей

щодо розгляду таких скарг

Кйлькйсгь анкетувань 3 3

Захйд 3.2.3

Аиалйз роботи МЦ щодо засгосуваиня

методичних рекомендацйй щодо органбзацй

надання безоплатно? правого? допомоги

МЦэ надання БВПД

Кйлькйсть перевйрок 3 3

Захйд 3.2.4

Розроблення критерйв оцйюоваиия якосп

надання БППД вйддйлом предсгавництва

МЦ (типовй поради, складенб проекги

документйв, наданй роа'яснення) та,

Ыдповйдно, оцйнка надання БПД

Кйлькйсть документйв З О

Захйд 3.2.5

Проведения аикетувания адвокатйв э

питаиь дйяльносп центрйв з метою

удоскоиалеиня органйзацй надання БПД

Кйлькйсгь проведених

аккетувакь

140

по Аикетувания добровдльне Не вы виявили

бажання

Захйд 3.2.6

Аналйз та опрацювання скарг суб’ект1в

авериеиня, та складения правового

висновку з метою покращення послу‘ з

метою оперативного реагування иа

вйдповйднй скарги чи звернення

Кйлькйсть проаиалйзоваиих

скарг

3 4

12 Завдаиия 3.3

Управлйння льодськими

ресурсами

Захйд 3.3.1

Органйаацйя ‘а проведения иавчаиия МЦта

РЦ теми:

‚ охорона працй

. процедура звернення до ЕСПЛ

. взаемодйя з13М|;

. управлйння персоналом;

. запобйгания та протидйя корупцП;

проблеми професбйиого

вигорання;

7. ОСББ — механйзми модернйзацй

житла;

8‚ проблемнй питання стлкування з

людьми, якй мають соцйально’

психйчнй розлади;

9. кадровий облдк;

10. формувания статисгичних

__показник1в з метою створення

р
ч
ш
а
а
ш
ы
н

Кйлькйсть навчань/кйлькйсть

учасникйв 3/50 3/20

Не розроблялись, оскйльки затверджеио

стандарти якосп в ЦАС

У зв'язку 12 иавантаженням працъвникпв не вся

ЗМОГЛИ ВЗПТИ УЧЗСГЬ



ефективной системи пйдвищения

квалбфйкацй працйвникйв.

Навчання працйвникйв МЦ, щодо

бюджетного закоиодавства.

Навчаиия персоналу а пйдвищеиия

кватфйкацй та трудово? мотивацй для

розвитку эдббностей працйвникйвй

стимулювания Тх до виконання фуикцйй

бйльш високого р1вия складностй

13 Завдания 4.1

Побудова оптимальной

модел1 оформления

вйдиосик а адвокатами —

працйвииками офйсйв

громадського захисту у

кримйнальних

цивйльний договйр], систем

оплати Эх прац1 та

управлйияя людськими

_ ресурсами

16 Завдання 4.2

провадркеииях (трудовий чи

Захйд 3.3.2

Оргаийзацйя робочих зусгрйчей працйвникбв

РЦ та МЦ вйдповйдних вйддйлйв

Заодання 4.1.1

Аналйа вбдмов адвокатйв вбд виТадйв

Завдаяия 4.1.2

Кблькйсть заходйв

Кблькбсть проведених

акалйзувань

12

20

4 Вйдсутия иеобхбднйгть

20

Аналйз скарг клйеитйв на адвокатйв

Юлькбсгь проведеиих

аналбзуваиь

20 10 Аиалйз здййснювався при надходжеиий скарг

Завдаиия 4.1.3

Аиалйз вй/шов мйектйв вёд адвоката
Кйлькйсгь проведения

аиатзуваиь

20 20

Запровашкеияя Еиституту

насгавиицтва (адвокат)
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Завдаиия 4.2‚1

Моийторииг дотримаиия сгаидартйв якостй

адвокагами

Кйлькйсть проведених

моийториипв

4 10

Завдаиия 4.21

Проведення иасгавииками иавчания КБ

адвокатйв
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17 Завдаиия 5.1 ц

Автоматизацйя бйзиес

процесйв в сисгемй БПД, в

тому чист бюджетие та

фйиансове управлйния

Захйд 5.1.1

Органйэацйя иавчаиня спйвробйтиикйв РЦ, Кйлькйсгь проведеиих иавчань

МЦ новим програмам (1 С, К|АС, Еишй)

1 1

8



Завдания 5.2

Електронний докумеитооб1г

та кадровий облбк

Захйд 5.2.1

Ведення реесгру кадрового облйку,

докумеитообйгу та виутрбшиього контролю

за виконаииям доручеиь та покааникйв в

електрониому виглядй

Внесення йнформацй поспйио поспйно

Завдания 5.3

|нновац1йнйформи доступу

до БПД

Захйд 5.31

Розроблеиня та поширення

рйзноманпиих бнфографйк щодо

дйяльностй центру

Кйлькйсть пйдготовленик та

поширеиих йнфографйк

2 2

Захйд 5.3.2

Розроблення та поширення ЗВ-туру по

РЦ/МЦ, проТзду, доступу до вйддблйв

центру [або вбдеоролйку) з метою

роэмйщення вбдпотдно? Пнформацй? в

вйддйленнях Пеисййиого фонду,

ДержавноТ фйскальиоТ служби,

ЦНАПАХ‚ районних центрах зайиятостй

39’ТУР 1 1

Захйд 5.3.3

Взаемодйя а засобами масово? йнформацП

Кйлькйсгь передач/яадруковани

статей

х
2/3 2/4

Захбд 5.3.4

Оприлюдиення введено? йнформацй про

результати роботи цеитрйв

Юлькбсть оприлюдиекь у

Формат! прес-коиференцй

1 1

Згхйд 5.35

Запроваджеиия у 3М| рубрик поспйного

юридичиого коисультувания у друковаиих

районних та спецйалйзоваиих 3М|

(«дийпровецьядддриицькб айсгъд

«Голосйвська газета», «Солом'яика»‚

«Наша Оболоиыд «дарни\ш.ог3»‚

«Юридичиа газета» 6 т.д.)

Кйлькйсгь рубрик 1 О

Регйональний центр эдййскював монтторииг

За йиформацйею мйсцевих центрйв було

эапроваджено 6 рубрик

Захйд 5.3.6

Розповсюшкеиня ёиформацй про новини та

ФункцЮиуваиия сисгеми БПД в регйоий на

теле та радбокаиалах (канал «Тонбс», ТРК

«кита», рад1о«Ера» тощо), створения

радйопередач у Формат! питаиня-вйдповйдь

Кйлькйсгь висгупйв 3 2 Вйдсутийй Енформацййний привйд

ЗЗХЁД 5.3.7

Монйторинг присутносп йкформацй про

Центр у регйоиальиих ЗМ!

Кйлькйсгь медйазвйтйв 3 3

Захбд 5.3.8

шформацбйиа пйдтримка ааходбв партиерйв

РЦ та МЦ, у яких беруть участь Фахдвцй

Цемтрйв

кйлькйсть прес-релйэбв та пост—

релйзйв про заходи

3 3



3ах1д 5.3.8

Забеэпечення створеиня каналу Центру на

УощиЬе, для наповнення його роликами а

консультуваииям 3 правовик питань,

онлайи сембнарбв для працйвникйв центрйв

та адвокатйв

(ведения вйдеоблогу), репортажбв за учасп

фахйвцйв

"'°"дба’Т"" Камери/ "_'"'1"'“" 0/3 0 Вйдсутня технйчиа можливйсть

розмсщених матеръашв

Захйд 5.4.1
. _ _ К1льк1сть контактйв 3 3

Верення та актуалвацпя медвкарти

забезпечеиня та розвиток

20 Завдання 5.4

Створеиия порталу сисгеми

БПД

21 Завдання 5.5

Матерйальночехийчне

Енфраструктури

Захйд 5.51

Виготовлеиня та роэповсюдження буклетйв

по роботй БПД (для заходйв РЦ щодо прав

затримаиих та засуджених ос1б‚ а також

дйяльносп мйсцевих цеитрйв)

Кблькйсть буклетйв 9250 Виготовлено 1000 У зв'язку а обмеженим фйнаисуоанням

Директор О.М. Василяка


