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Мgга та основЕий результаг
BrкotиltlUl заa'цl||ltul

5) Провсденн' консультацiй у ДУ (Киiвсьхий слiдчпИ iзолятор))

для засудrхеяих осiб щоло i.x права ва mримання БВПД

Наllмснувацня заходу дл, виконalнця зllвдrltltut

l ) Налаmдження спiвпрачi та првсдсll!.lя спiльпrх заходiв з
правоохоровяими органами щодо Порялку iвформуванЕя цеrrгрiв
з надання бсзоплатноi Rгоринноi праrовоi допомоl,и про випадки
заIримаgrlя. адлriвiсгративногo аршry або зirстOсуванrur
залобiжног0 захо.ry у впглядi тримання пiд варrою (у разi
ввесевпя змlв постацови кмУ N9 l збз

Найменуваrrrrя показняхiв

результатхвfiосri
вrll(овання заходу та
пср€лiк виконавцiв

кiлькiсть зrlодiв

l lI IlI lv Разом

l) Спiльнi комунiкативнi
заходи з суб'екгами
iнформуваявя про
з8Iримац!r осiб щOдо
забgзпечевrrя праs

осiб

РЦ у м, Кисвi

кiлькiсrь зsrодiв2) Налаrодженн{ спiвпраlti та провсд€янr спiлцrих заходiв з
ПРаlООХОРНЦИМИ Та СУДОВИМИ ОРГOЦаIt|И ЩОДО 3аJDtrСННЯ
захисшиха у кримiналъному провадr(енн i

РЩ у м, Кисвi

2) Спiльнi комунiкативнi
заходl,t з правоохоронними та
судовшrи оргаяами щодо
забсзлсчснfi, рсалiзаuiТ права
пiдозрюваяих та
обвикувачоншх осiб яа БВПД

кiлькiсть зi!одiв3) Пров€дснвя у мiсгi Кисвi конкуру а.шокатiв, якi бажаlоь
доJIучrrгися до наданм БВПД (у разi ок)лошсllltя прведсннл
KoHKrocy) Bci цсlттри

кiлькigть зrходiD

Bci цеlтФи

3) Розширвtu кола налавачiв
Бвпд

4) Прs€девяя iнФормsцiltно-роз'ясвюваJrьноТ робоr]r та робочих
зусгрiчей з qдвоrsfttмц якi доrrучилrrсь до вадднtц БВПД за

р€qультагамrt проходкенця ковк}тсу(у разi оюлошсвlli
провaдсrrвя Koнtrypcy)

KйbKicTb зrходiв4) Проведею{я iнформацiйRо-

рз'ясшовsльних заходiв ltля
угрииаlщiв шiсць
позба8лсвн, волi

кiлькiсть зsrодiв

Bci цсшгри

a5) Провсденн, 6) Прsедсння навчtчьних семiнарiв,lля сryлевтiв ВНЗ MicTa

zllt!

Наlft{еrrув8пrrя зацдшпrя

Значення показнrкiв результагrвностi
викон!lвм зltходу по регiоtrу в uiлому

та в розрiзi виконавчiв окрмо
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PIl у м. Кr€вi

кйькiqrь зrходiв

Bci цекФх

8) Розrювсюджglцý iвфрмачiйшrос м{гсрiалiв та iнформузаtня
насслсвнr про БПfl

Кйькiсь зrходiв

Jliвобфсжний Mtl

9) Ъбсзпсчснп.r рботи дrФащiйшfi пуrrгiв у lрlтr{iценнях
оргавiв прбацiТ

Праrобсрс,кций МЦ
l0) Ацалiз фектrвностi робOtlr дiючlD( дпсtанцiйнж пункгiв
д(,сryпу до БП,1( дrrя можливосгi пiлtrупlвки звiliв,га лрrюзиlliй
пIодо опгимiзлliI

кiлькiстъ зrrодiЕ

Л iвобФеr{яrИ Mll
llравобсрокцlrй МЦ
Кйькiсть бук,llстiвl I ) Вкготовлешu буклсгiв шрифом браЛ.,ц з arrTyaJrьнrx

прааовю( пlта$ь
Праsоб€рехний МЦ

Кiлькiсть вiдЕiлуDsfiь

Лiвобережпий MIl

12) Вiдriлуваrш маломобiльцих lрYll нliссленнJI за ii мiсцсм
проживаrвя дJlя наданrrя БПД

Правобережниtl МЦ

кiлькiсть зrходiв

Лiвобсрсlкний МЩ

б) Збвпеч€tiпя вразлпвttм
групам ltасслсвшr ранньок)
досrупу до БПД

lЗ) Учаýгь у Координацiйних радах з лрgrидjТ домдuньому
насиrtьству та торгiалi людьми

Правобсрс,кний МЦ
кiлькiсть зrrодiв

РЦ у м. Кисвi
Лiвоберсжний МЦ

l) ВзаемодЬ зi ЗМl т8 паргнерами цодо висвiтлсння дiяльносгi
сlлсгоми БП,Ц, у мiсгi Киевi

Правобереlсниfi M1-1

кiлькiсrь публiк.цifi
Bci центри

l) Пошrrр€нlu iнформаrii пр
БПД у ЗМI

2) Розмiщеtltц правових консультщifi у юридичнкх ЗМI та

роз'яснснь щодо права на 0грlд{&rня БПД
кiлькiсть консультоцifi

РЦ у м. Кисвi
Лiвоберс,кний МII

3 ) Налаюtя правовоI iцФормоцiТ та коЕсультацif, з праsових пrlань
он-лайя

ПпавоберсжниИ MI_l
кiлькiсть зrходiв
Лiвоберс]кний МЦ

IlDаrобср€,кuхй Mll

4) Вtл(онФrшя прскгу моду.шо "Кабiяgг 4двоката БП,Щ' у ltAC

кiлькiстъ зrrодiD

2) Забсзпсчсння достуrrу до
БПД особsм з обмеженими
МФКЛИК)СIЯМЯ

5) Оргалiзацiя робочою мiсцr m придбаrtня я€обхiдвоm
обладrrsнrц дл, надаtlця БIЦ ош-лаfiц

Лiвобер€жниИ MI-1

Кiлькiсть мsтсрirлiв

Jliвоб€режний МЦ

1) ПiдOтовк8 ковсультативнrrх магсрiалiв для "WikilcgalAid"

Правобере,кнпй МЦ
Кiлькiсть публiк.цifi

rlРаЛ{'ПРО( jВtТВuЦЬКИХ ЗаХОДtВ Кисва з акгуальIrпх правових пrг lь I'LI у м. l(и€si

Кiлькiсlъ зsходiD

Б[I,Щ он.паiн

Довidково4нфор ацiiна
ruапфqмо про8влtх

консуль,пацii а||/iИLеgаlДidл

Розвшгок (wikiL,€galAid"

7) lнформаriйI'о-роз'ясвIок)льяа рбота з ЗОlШ тs бiблi0rсх8ми
Micla КиФа щодо аrсryальнвх лрrвових питatпь

2) Пiдтимка в акryальвому сганiта оповлеяня "Wikit galДid), l
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