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пlп Наймеrryвання
завдання

Пiдзавдання Нймегrування за(о.Еу дIя
виконання завданЕя

Вiдповiда"rъний
виконавець

за(оду (на piBHi

вiддiлry або
слryжбовоi особи)

TepMiH
(дата)

виконанЕя
зtлходу

Найменування
пок&lника

результативностi
виконання

зФ(оду

зазначенrrя
покл}ника

результативностi
виконання

зФ(о.ry
I. Пiдвищення рiвня правовоi свiдомостi, правовоi культурп та правовоi освiченостi людей

1 Завдання 1.1.

Пiлвцщgння
спроможностi лподей
саrrrостiйно
iлекгифiryвати
правовi потреби та
гrравовi rrроблеми

Пiдзавдання 1.1.1

визначення
коЕц)етних цiльовпr
груп та аудrrорii,
наrrрямкiв та
наповнення
правопросвiтнrпркlок
зжодiв на пiдставi
шапiзу даню(

1. Здiйснення ана.пiзу

правових проблем
мiсцевими центрами з

надання БВГIД на ocHoBi

данш( KIAC

,Щиректор MI],
вiддiл
правопросвiтниrЕва
та нцдання

безоплатноi
rrравовоi допомоги

Березень Аналiз l

Пiдзавдаlrня 1.1.2

Змешпення рiвня
правового нiгiлiзму:
навчання людей

l. Розробка та поIшФенЕя
iнформшдiftпоt матерiапiв,
iнфографiк дrя клiентiв, в

тому тrслi в електронному

.Щиреlсгор МЩ,
вiддiл
правоIIросвiтштrrгва
та надання

Березень Ki.тьKicTb

буклетЬ, гшакатЬ,
паrrr'яюц

iнфографiц

1



виглядl безоплатноi IIравовю( KoMlKclB

2. Проведення
правопросвiтницьюо<

заходiв з дiтьми та молоддо,
сщ)ямованпх на формуванrrя
розумiння правовоi дерх(ави,
обiзнаностi про права та
обов'язки людей, зоIФема
про право на БfIff

,Щиреlстор МЩ,
вiддiл
правопросвiтниrггва
та надання
безотшатноi
rrравовоi допомоги,
вiддiл <<Василiвське
бюро rrравовоi
допомоги>), вi/цiл
<<Веселiвське бюро

Сiчень,
JIюпй,

Березеlъ

Кiлькiсть лещiй,
ceMiHapiв

з

3. Проведення
iнформацiftrого -
rrросвiтниlркюr заtодiв,
сщ)ямованж на запобiгання
зпочинностi

Вiддiли
<<ТоюиаlIьке бюрО
rrравовоТ

допомоги),
<<Енергодарське
бюро правовоi
допомогп),
<<Каrrl'янсько -
.Щнiпровське бюро
rrравовоi
допомогиD,
<<IVlюойлiвське
бюро rrравовоi

Сiчень,
JIютий,

Березень

Ki-TbKicTb лекцiй,
ceMiHapiB,

rгрезекгацiй, брей

- ршrгiв, KBecTiB

4

корийуватися
своiми правап{и та не
пор)шIувати права

iншrоr

4. Проведення

цравопросвiпшrггва щодо
державню( реформ,
вахшивих змiн в
законодавствi, основнж
прав та гаршrгй i порядqу rx

рапiзацiТ у лостуrптий шя
цЬовшt груп спосiб та
зрозумiлою мовою

ВiддЪ
<<Приазовське бюро
rrравовоi допомопD)

Березень Кiлькiсть лекцiй,
ceMiHapiв,

воркшопЬ

1



Пiдзаэдання 1.1.3

Зменшення рiвltя
щ)авового нiгiлiзму:
навчання rподей

захищ8ти cBoi rrрава

1. Проведенlrя
iнформачiйно-
роз'ясrповальЕих та
комуrriкативнюк заrодiв з

rrравовоi освiти дlя осiб, якi
наJIех(ать до основних
соцiальню< i демографiчнж
груп насепення

Вiддiл
правопросвiтниrfгва
та надшшя
безоплатноi
гrравовоi допомоги,
вiлцiли
кЯкимiвське бюро
rrравовоi
допомоrи>,
<<Василiвське бюро
rrравовоТ

допомоги),
<<Веселiвське бюро
правовоi допомоги>)

Сiчень,
Лютий,
Берзень

кiлькiсть
iнформацiйнпt
пpaBoocBiTHix

зустрiчей

4

2. Проведення
iнформачiйно-

роз'ясrповальнж та
комуlriкативнrаr закодiв з
rrравовоi ocBiTrr дlя осiб з

iнваlriднiстю, пенсiонерiв,
poMiB, ВLП iнфiкованпr осiб

Вiддiл
правопросвiтниrцва
та надаЕIIя
безоплатноi
правовоi допомоги,
giлцiли
<<Каrrr'янсько -
.Щнirrровське бюро
праэовоi
допомоги),
<<Енергодарське
бюро правовоi
допомогиD,
<<Приазовське бюро
правовоi допопоги>)

Сiчень,
Лютий,

Березень

Кiлькiсть лекцiй,
ceMiHapiB,

презеггацiй

4

3. Проведенlrя
iнформачifuоi компанiТ
щодо:}алrIення та
виявJIенЕя авторrпетнlпt осiб
з неповною юридитrою або
вIщою освiтою на тс,рrrгорii
громqд, MicT, соrrrщ, сiл дrя
залученЕя lхужостi

Вiддiли
<<Яrcпriвське бюро
rrравовоi допомоги>)
<<IVIюIайлъське

бюро тrравовоi
допопогю),
<ТопrшIьке бюро
rrравовоТ

Сiчень,
Лютшi,

Березень

KiльKicTb
запученЕх
волонтtрiв

1



волонтерiв/амбасадорiв допопогиD,
<<Василiвське бюро
правовоi допопоги>)

4.Проведеlшя
правоцросвiтrпrцькшr
заltодiв у rrримiщенrrях мiсць
несвободи з метою
лiлвищенrrя
поiнформованостi
пiдопi.пrшк цID( установ про
tx право на БГIfl та порядок
його отDrпrrшrня

Вiддiл
пр8вопросвiткиrггва
та нqдання
безогшатноi
rrравовоi допомоги,
вiддiл <<Веселiвське
бюро rrравовоi
допомогП))

Сiчеrъ,
Лютий,
Березеlъ

Кiлъкiсть зшrодiв

Пiдзавдаlrня 1.1.4

Сприяння

формуванню
нульовоi
толерантностi до
дисIФимiнацii та
насильства

1. Забезпеченrrя
налагодкення/акпrвiзацiя
спiвrrрацi з партнераrr.rи, яЁ
пращоють з вразливими
ГРУПа].rИ НаСеЛеННЯ ЗаДJIЯ

недоцщення дrcкpиMiHaIlii

вiддiл
правоцросвiтництва
та надання
безоплатноf
rrравовоi допомоги,
вilцiли

JIютий Кiлькiсть за:<одЬ l

2.ЗабезпеченЕя проведенЕя
iнформацiйно -
rrросвiтницькюс за:кодiв,
компанiй, акцiй з питаЕь
rгротидii домаIпньому
насиJIьству, гендерноТ
pbHocTi, зашсту прав
дитини вiд насильства в ciM'i
(lб лнЬ проти насильства)

вiддiл
правопросвiтниrцва
та на,данЕя
безоп.патнот
rrравовоi допомогп,
зilцiли
<ВеселЬське бюро
rrравовоi
допопогпD,
<<Енергодарське
бюро rrравовоi
допопопD)

Сiчень,
Лютrrй,
Березень

Кiлькiсть зжодiв 3

2 Завдання 1.2
Пi.щищеlшя
готовностi людей
докпад8ти rподей
зусиJIь дrя вирiшеlшя
правовItх rrроблем

Пiдзяпдаlпrя 1.2.1
Навчаrпrя людей
користувапIся
правовим
механiзма"пrи дlя
саrr.rостiйпого
впрiшення проблем

1. Склqдення та розмiщешrя
правовЕх консуrьтацiй у
встаповленому порядry дш
наповнення довi.щово-
iнформачifuоi плаформи
IIpaBoBIrK консуJБтшIiй
<WiHLecalAiФ)

Вiддiл
правопросвiтrпrrггва
та нцдашня
безошrатtrоi
rTpaBoBoi допомоIи,

JIютшi KiльKicTb

розмiщешпк
/оновленrоr

щ)авовпх
консуrьтацiй

l



2. Перегляд, редаг)дання та
пiдгрплання в акIуальному
cTaHi rrpaBoBllк консультаlдiй,

розмiщенюt на довiдково-
iнформацiйнiй rшаформi
правовпх консультацiй
<WiНLegalAiф)

Вiддiл
правопросвiтниrтгва
та на,дання
безоrшатноi
rrразовоi допомоги

Сiчень,
Лютий,
Берзень

Редаryвання
консультацiь

згiдно з графiком
перегляд/
IIравових

консультацiй

3. Поrrуляризацiя довiдково-
iнформацiйноi rшатформи
IФавових консультацiй
<WiHLegalAiФ>

Вiддiл
правопросвiтниrпва
та наданЕя
безоплатlrот
правовоi допомоги,

Сiчень,
JIrотий,

Березень

Поrrуляризацй,
постifoiо

4. Оргаlliзачiя та ylacTb з
заIцленням фжiвцiв
мiсцевшr цектрiв з наданЕя
БВПД та фжiвцiв рiзнюr
гаrryзей права у тематичню(
(саряIIIDо) телефоннж лiнiлt
на базi органiзацii партнера

- КУ кЗапорiзький обласннй
контаrстrrий центр>
Запорiзькоi обласноi рали
задJIя надання rrравовоI
iнформацii i консультаIдiй
мешканцям територiаrrьнrпк
громад з нагаJIьЕих правовж
пптань з метою допомоги в

реалiзшдii та закистi ik прав
та свобод

.Щирекгор МЩ,
вiддiл
IIравопросвiтниrцва
та надашя
безоrшатнот
правовоi допомоги,
gi/цiли бюро
rrразовоi допомоги

Сiчень,
JIrотий,

Березень

кiлькiсть
тематичнЕк
((гарFIию)

телефоннlлк лiнiй
(По Mipi

заrтучення)

IL мсrrЕaцlr Tl стr улDilаr! лrолсl до Drрlшсrtr прrЕоDrt щtоблaii у пршоrпl сrоdб, Фrрпr зa допомоmro хцrrhaЬ сrgts a rlдlrrr
бсооплrтЕоl щraшDоl лопомогr

1 Завдаппя 2.1.
Пi.щищенlrя рiвня
обiзнаrrостi lподей про
СиСТеIlrУ нqдання
безоrшатноi гlравовоi
допомогп

Пiдзавдаlшя 2.1.1
Визначення рiвrrя
бiзнапостi rподей
пр спстему надання
БtIД та
зцдоволеностi iT

1. Участь в поrьовому етапi
(зборi длIIDО дIя проведення
соцiологiшrшr дослi,рlсень,
зоIФема на рЪнi
те,ршгорiалlьЕих громад

вiддiл
правопросвiткlпггва
та нqдання
безошlатноi
rrравовоi допомоги,
вiддiли <<Бюро

Сiчень,
Лютий,

Бе,резень

KilьKicTb
соцiологiчrппt
дослi.щень, за

потрби



роботою правовоr допомоги))
Пiдзавдання 2.1.2
Iнформування про
цраво на безоrшатну

цравову допомоry та
порядок його
реалiзачii

l. Пi,щотовка та висвiтлення
позитивних кейсiв

вIмш
правопросвiтrrиrггва
та надання
безоплатноi
правовот допомоги

Лютий кiлькiсть
rrублiкаIдiй

1

2. Комплексне висвiтлення
iнсткryчiйного розвlтгку та
досягнень, холу реапiзачii
проеlсгЬ та TeMaTшIHID(
iнформаlдiйнrок каrrlпанiй
системи надання БГIfl

вiддiл
правопросвiтншггва
та надання
безоплатнот
rrраэовоi допомоги,
вi,lцiли <Бюро
правовоi допомоги>)

Сiчень,
Лютrrй,

Березень

Публiкацii i
пошIФення у ЗtчII

5

3. Розмiщення iнформацii
про посJIуги системи
наданЕя БПД в судах,
установа( соцiа:rьного
заJшсту, органах гФобацii
тощо. в т.ч. з метою за]шсту
прав свiдкiв та потерпirпоr iз
запгIенням волоrrгерiв

Bt'rЦUI
правопросвiтництва
та надання
безошlатнот
правовоТ допомоги,
вiддiл
<мювйлiвське
бюро правовоi
допомоги))

Лютий, кiлькiсть
iнформацiйнш<

ка.тrrпанiй

1

Пiдзавдання 2.1.3
Пiлпищення
впiзнаваностi
системи надання
Бпд.

l. Розмiщення соцiаlrьно
спрямованоi реклами про
систему нqдання БПД
(борли, сiтiлайти, трансляцiя
соцiальню< роликЬ на ТБ та
еIФанах у партнерських
органiзаIriй)

Вiддiл фiнаrrсiв,
бухгагrгерського
облiку та звiтностi,
вiддiл
правопросвiтниrrгва
та надання
безоrшатноi
пDавовоi допомоги

Сiчень,
JIютий,

Березень

кiлькiсть
розмiщень, за

наявностi
фiнансування

2. Вrтmовпення та

розповсюдкешш
брlиоваrrоi проryщii ý
разi заrrучення фiнансовоI
пiлтрlп.lкн парпIерськпх
оргавiзацiй)

ВiддИ фiнаlrсiв,
бухгатrrtрськопо
облirсу та звiтностi,
вiддiл
правопрФвiпшrrгва
та нqд8ння
безошrапrоi

Сiчеrь,
JIюттй,
Берзеrrь

3а наявностi
залученопо

фiнаIrсування



правовоi допомоги
3. Створення, наповнення та
пiлгримання в акryаJIьному
cTarri медiакарги
загаJIьнонацiональнrо<,

ргiональних та мiсцевшк
ЗМI та вебресурсiв

в!.цл(ш

правопросвiтниrfгва
та нqдання
безоrшатrrоi

щlавовоi допомоrи,
вiмiли <Бюро
правовоi допомоги>)

Сiчень,
Лютrrй,

Березень

Пiдтрrлr.rка в
акryаJIьному

cTaHi, поgгiйно

Пйзавдаlrня 2.[.4
Залрення паргнерiв
До пiлвищенlrя рьня
обiзнаностi гrро

систему БП,Щ

1. Проведенrrя спiльнrоt
заходiв з органами мiсцевого
СаIчlОВРЯД/ВаШШ,
оргаlliзшliяr.rи-партнераIr{и,
громqдськими об' еднаннями
по обговоренню результатiв
роботи та напршцованню
нових пiдrодЬ до наданЕя
БIuI.

вiддiл
rФавопросвiтниrггва
та надання
безоплатноi

Лют*rй, Кiлькiсть робочюr
зустрiчей, нар4д,
сФугJIIDo) столiв,

rrресбрифirrгЬ,
мiтапiв

l

2 Завдання 2.2.
Пiдрищення рiвня
довiри.тподей до
системп надання
безоrшатноi rrравовоi
допомоги

Пiдзавдшня 2.2.1
посиленrrя
спроможностi
системи надання
БГЦ до побудови
взаемовiдносин з
кпiентаruи, якi давапи
б впевненiсть у
порядностi й
доброзlrчливостi
системи; така
впевненiсть
базратrася б на
досвiдi i юму, що
знае KrrieHT про
систему надання
Бгц.

1.Органiзацiя та y.racTb у
виi'знrоr прийома:к громадян
в пршrriщеннлк сiльськrок та
селищнID( рад

вiддiл
правопросвiтництва
та на,дання
безоrшатноi
празовоI допопоги
вiмiли <<ТокмаlIъке

бюро правовоi
допомоги),
<сЯкимiвське бюро
правовоi
допопоги)),
кПриазовське бюро

щlавовоi допомогю)
<<Кам'янсько -
.Щнirrровське бюр
rrpaBoBoi
допомоrиD,

Сiчень,
JIютий,

Березень

кiлькiсть виiъншr
rrрийомiв

5

2. НsдаЕня пропозичiй чоло
покращенЕя ce,pBicHoi
скrrадовоi послугrr БIЦ

,Щдтрlстор МЩ,
вiддiл
IIDавопросвiпrиrrгва

Березень kiльkicTb навчаfiь 1



IIIJLяхом забезпечення
проведення навчань дIя
тrрацiвникiв (навички
спiлryвання з KrrieHToM,
етика rrраlдiвникiв, робота зi
скаргами)

та надання
безогr.патноi
правовоi допопоги

3. Посппешrя зшшсту прав
громqдян у сферi земепьнID(
вiдносrrн, IIIJIяхом
проведенЕя
правопросвiтнrщькrоt
засодiв та виi'зного
консуJIьтування

.Щrrректор МЩ,
вiддiл
правоrФосвiтнпrггва
та нqданЕя
безоплатноi
rrравовоТ допомоги,
вilцiли кБюро
правовоi допомоги>)

Сiченъ,
Лютий,

Березень

Кiлькiсть за<одiв 10

з Завдання 2.3.
Мiнiмiзацiя бар'ерiв
ДООТyIГУ ДО ПОСJIУГ

безоrшатноТ rrравовоi
допомоги

Пiдзавдання 2.3.1
Фiзична
безбар'ернiсть

1. Заrrуqgцня
сурдоперекпадачiв дlя
забезпеченIrя надання БВГЦ
особам з irва.пiднiстю

.Щиреlсгор МЩ,
вiддiл органiзацii
наданЕя
безопrrатнот
вторинноТ rгравовоi
допомоги та роботи
з iтнадавачами

Сiчень,
Лют*rй,

Березень

Кiлькiсть посJцл,
за потреби

2. Забезпечення роботи
консультацiйнюt rrутlсгiв
доступу до БПД, утворених
у пршrriщеннях: заклqдiв з
пiдrрп.rки постalкдалш( вц
домашнього насильства;
чеlггрiв надання
qдмiнiстрашrвних посJrуг;

управлilъ праlц та
соцiального за]шсгу
населешfl ; терпторiаrьнюк
органiв Пенсifrlого фонry
YIEaitпt; ilmIloK установ
(органiзщiй, заклад*)

.Щиректор МЩ,
вiддiл
правоцросвiтниrттва
та наданЕя
безоплатноi
rrравовоi допомогп,
зirutiли кБюро
rrравовоi допомогю)

Сiчень,
Люпrй,

Березень

кiлькiсть виiъншt
rrрийомiв,

вiдповiдно до
щоквартiшьнж
графiкЬ МЩ

10

3. Забезпечегпя спiлr,но з
вiдlовiдrим МII роботrr

.Щиреlсгор МЩ,
вiддiл

Люпй,
Бсрезень

KiльKicTb впi'зшок
rrрпйомЬ,

2



консультацiйнж гryнкгiв
достуrrу до БГЦ , утворенш(
у "мiсцюк несвободл"
(установи виконtlння
покарань, слiдчi iзолятори,
будпlки-iнтернатlr дlя осiб
похиJIопо BiKy та осiб з
iшалiднiстlо/реабiлiтацiйний
цеЕтр,
герiатричнi пансiонати,
закJIади з надання
псюriатрrrпrоi допомоги,
псжоневIюлогiчнi
iнте,рнати, територiа.тrьнi
центри соцiалrьного
обсrrуговування (надання
соцiальнlлс

правопросвiтниrrгва
та наданЕя
безоrшатноi
rrравовоi допомоги,
вiддiли кБюро
rrравовоi допомоги>

вiдповiдно до
щоквартаJIьниr(

графiкЬ МЩ

l. Забезпечення проведешrя
навчаJIьних заходЬ з
пiлвищення цифровоi
гparrroTrrocTi населення з
питань застосувшIня посJцл
у сферi надання БПД (доступ
до посJIуг системи надання
БП,Щ ошайн, cepBiciB
MiHicTepcTBa юстицii,
отимашш iнформацiiз
peecTpiB вiдсрlrпп< данж,
звернення через

,Щиректор МЩ,
вiддiл
правопросвiтниrrгва
та надання
безоплатноi
rrравовоi допомоrи,
вiлцiли кБюро
гrразовоI допомоги>)

Березень Кiлькiсть заходiв lПiдзавдаrпrя 2.3.2
[нформацiйна та
цифрова
безбар'ернiсть

2. Пiллршrrанllя в
аIсгуаJIьЕому cTalli реестру
парmерЪ з пер;riком
вi.щовiдllоt посrrуг/сервiсЬ,
псi вони нqдають, в т.ч.

.Щирекгор МЩ,
вiддiл
правопросвiтнпrrгва
та Еа,дilтн{
бЕзошlатноi

Сiчень,
Лютий,

Березеrъ

кiлькiсть
редагувань, за

потребп



докумеЕгiв вilцйи кБюро
пDавовоТ допомоги>)

3. ЗапуqgнIrя перекпадачiв
дrя забезпечення н4дання
БВГЦ особам, якi маютъ
право на неi

,Щиректор МЩ,
вiддiл оргшriзшlii
наданЕя
безоrшатноi
вюрпнноi правовоi
допомоги та робопr
з ii надавачаrrrи

Сiчень,
Лютий,
Березеlъ

Кiлькiсть посJýл,
за потреби

4. Налагодження спiвrrрачi з
"мiсцями несвободи"
(герiатричнi зашlади,
психоневрологiчнi
irrrернати, дитячi будтнки,
будинки iнтернати дrя осiб
похиJIого BiKy та осiб з
iнвалiдriстlо, закJIади з
н4данЕя псrоriатричноi
допомоги, територiапьнi
цеЕгри соцiаrrьного
обслтуговувшrrя), з якими не
був налагодясений коrrгаrст

.Щrтрекгор МЩ,
вiддiл
правопросвiтниrцва
та надшrня
безоплатноi
rrравовоi допомогп,
вiддiли <<Бюро

тrравовоТ допомоги>)

Сiчень,
Лютrrй,

Березень

Кiлькiсть робочж
зустрiчей

5. Розмiщення/оновлення
iнформачiйнш< MaTepiarriB на
правову тематику в
прш.riщеннлс мiсць
несвободл

,Щирекrор МЩ,
вiддiл
правопросвiтншrrва
та наданЕя
безоrшатноi
щlавовоi допомоги,
вiддiли кБюро
правовоi допомоги)

Сiчень,
Лютий,

Березень

кiлькiсть
розмiщешп<
матерiапiв

Ш. ЗrбезпечеЕЕя впрiшеппя проблем людей у прввовпй спосlб зt допомогою lсrуючпх тr розвптIсу ЕовпI мехrпiзмЬ
1 Завдаlшя 3.1.

Пi,щищеlпrя
ефеlсгивпостi системи
нqд8нкя безошrатноi
rтравовоi допомоп{ та
сприffIня

Пiдзавданrrя 3.1.1.
забезпечення якостi
II4дашrя безоrшапrоi
первшпrоi та
вторrппrоi правовоi
допомог1I

1. Проведення регулярIilD(
робочж зустрiчей з
q,щоквтаrди, якi на,дають
БВrЦ з метою аналiзу
пршсгшн надаши БВГЦ,
обмirу досвiдом та

.Щиреlоор МЩ,
вiддiл оргшriзацii
нqдаЕIIя
безоrшатrrот
вюрlппlоi правовоi
допомогп та робсrги

Бе,резень КЬкiстьроботос
зустрiчей

l



ефекгпвностi
iнститудй, з якими
вона взаемодiе

rrрачЬникаrrrи
цекгрЬ та
4двоката}tи,
вкпюченими до
Реестру алпокатЬ,
якi надають
безошrатну вторинну
правову допомоry.

обговорення rrроблемних
пlлтань спiвпрацi

з iT надавачами

2. Здiйснення iнтерв'ювання
та анкетуванпя шiентЬ РЩ
та МII щодо якостi
отриманих посJIуг

.Щиреlсгор МЩ,
вiддй
IIравопросвiтrrпrтгва
та надання
безоплатноi
правовоi допомоги,
вiддiJпi <Бюро
правовоi допомогпD

Сiчень,
Лютrй,
Березень

Кiлькiсть бесiд
(опrгувшь)

3

3. Проведення перевiрок
дотиманЕя процедФи та
якостi надання безоплатноi
rrравовоТ допомоги
(первинноi i вторинноi)
rrрацiвникаrrrи мiсцевrо<

цекгрiв, пiдготовка
висновкiв та рекомеIцацiй за

результатами монiториrпу
щодо запобiгання
виявлених недолiкiв

,Щирекгор МЩ,
вiддiл
правопросвiтниrцва
та н4дання
безоrшатноi
правовоi допомоги,
вiддiл органiзацii
надання
безоrшатноi
вторинноТ rrравовоi
допомоги та роботи
з iT надавачами

Сiчень,
JIrотий,

Березень

кiлькiсть
перевiрок

3

4. ВiдDiryвання осiб,
зокрема одиноких, похfiJIого
BiKy, з обмеженими

ф iзичшrми можJIивостями,
за мiсцем rx перебування, а
також осiб, якi постраждаJш
вiд домашнього насиJIьства
або насильства за ознакою
cTaTi, на базi загаьшок та
спецiаrьнюк сщокб
пiдтримкп посгршкдаJIих
осiб з метою нцдшfiя
зл}ЕачGним особам
безоrшатпоi rтравовоi
допомогll

,Щпреlсор МЩ,
вiддiл
правопросвiтниrггва
та наданЕя
безоrшатноi
гrравовоТ допомогп,
вiмiли <Бюро
правовоi допомоги>)

Сiчень,
Лютий,

Березень

Кiлькiсть виiiздiв,
за потреби



Пiдзаздання 3.1.2.
Вдосконалlення
процедр достуrry до
посJIуг системи
надаrrня БГЦ.

1. Участь в оrrрацюваннi
rrроекгiв нормативно-
правовшк адсгiв з питань
безоrrrrатrrоi rrравовоi
допомоги в межш(
компетеlпtii

.Щиреlстор МЩ,
вiддiл
правоrФосвiтниrггва
та надання
безоrшатноi
правовоi допомогп,
вiддiл органiзацii
н4дашIя
безоплатlrоi
вторинноi rrравовоi
допомоги тароботи
з ii надавачами,
вiддiл фiнансiв,
бухгаrперського
облiку та звiтностi,
зilцiли <<Бюро

гrраэовоТ

допомогпD,

Сiчень,
Лютий,

Березень

Пропозицii, по
Mipi необхiдностi

Пiдзавданlrя 3.1.3.
Вrrровqдження
аJIьтернативних
способiв вирiшення
спорiв в системi
надання БГЦ (ЦАС)

l. Ншrагодясення спiвrrрачi з

установами, якi на,дають
посJIуrтr з медiацii, з метою
перенаправIIення клiентiв

.Щlrреmор МЩ,
вiддiл
правопросвiтниrцва
та нqдання
безоплатнот
правовоi допомоги,
вilцiли <Бюро
правовоi допомоги)

Сiчень,
Люпlй,

Березень

Робочi зустрiчi, за
потреби

Пiдзавдання 3.1.4.
Розроблешrя та
впроваркення
системи оцiнки
ефеlспrвностi
надшшя БГIД

1. Анапiз кiлькостi
rrрrйrrятж, звiтованrок,
перевiреншк аlсгiв за
вIцаними а,щокатап.l
дорученнями та виIшачених
кошгЬ ашокдтаil{

.Щиреlсгор МЩ,
вiддiл органiзацii
на,дання
безоrшатlrоi
вторинноi щlавовоi
допомоги тароботrr
з Гi нqдавачаrrrи,
вiддiл фiнансЬ,
бухгшперською
блiку та звiпrостi

Сiчень,
Лютlrй,

Березень

Анапiз з

2. 3дiйонення аlrаlliзу ,Щдреlrгор МЩ, Березеltь Аналiз 1



HaBaHTa]KeHocTi та розподi.тry
робочого часу штатних
юристЬ та 4двокатiв, якi
зшцлаються до надання
БПД, та, вйповiдно
розрахунку BapTocTi посJцл,
якi нqдаються в системi
наданЕя БПД за ii вrцами

вI,IцIUI

IIравоrrросвiтншцва
та надшillя
безоrшатноi
правовоi допомоги,
вiддiл оргаrriзацii
нцдання
безоrшатнот
вторинноТ rTpaBoBoi

допомоги та роботи
з ii надавачаrчrи,
вiддiл фiнансiв,
бухгагrерською
облiку та звiтностi

2 Завдання 3.2.
посилення
спромоlкносгi
системи н4дання БПf
до надлшя посJIуг на
заса,дж
клiеllтоорiеrпованостi,
iнклюзивностi та
ilцlвi,чуалrьного
пiлrо,ry до впрiшення
гrроблем Jподини

Пiдзавдання 3.2.1.
Розвиток
сrrромох<ностi
системи на,дання
БГЦ надавати
кпiеrrгоорiеlrгованi
посJrуrи

l. Забезпечення дотримашш
мiсцевими центраJllи
поряд(у перенаIФавлення
клiеIrтiв дIя отимання
комIшексноi допомоги
згiдlо з )д{овалIl{и
вiдrrовiднlпt додаткових
уго.ш/меморшryмiв про
спЪпрацю з партнера}rи

,Щrтрекгор МЩ,
вiддiл
правопросвiтниr{гва
та н4дання
безоrшатноi
rrравовоi допомоги,
вiддiл органiзацii
надашfl
безоrшатноi
вторинноi rrравовоi
допомоги та роботи
з iT надавачами

Сiчень,
Лютий,

Березень

кiлькiсть
перенаправJIень

2. Проведення аналliзу та
обговренrrя шIлIу дiй щодо
достуrшостi та зру,rностi
rrршrriщень чекгрiв дrя
клiентЬ (у т.ч. дtя
маrrомобiльнID( груп
населенrrя), IIIJIяхом виiзного
спосIЕреження з метою

розробкп рекомеlцшдiй та

усунешrя фiзшчrпж бар'ерiв
та незрушостей

.Щирекгор МЩ,
вiддiл фiнансЬ,
бухгаптерського
облiку та звiтностi

Сiчень,
JIютий,

Березеш

Анаlriз та
обговоренrrя

l



3 3авдання 3.3
посилення
сгrромоlltностi
системи н4дання БГIfl
до впявпення
системних правових
гrроблем, ii аlвoц*ii
на нацiона.тlьному чи
мiсцевому pbHi, у
юму числi iз
зеlrученIrям iнсти:ryгiв
громадянського
суспiльства.

Пцзавдання 3.3.1.
Розвиток
спромоrкностi
системи на,дання
БПД вивляти
стратегi.пri сщ)8ви т8
системнi гlравовi
тrроблеми.

l. Виявлення акц/альних
правовID( проблем
((масового>) характеру,
пi,щотовка та розробка
заlсодiв реаryвslrня

.Щиректор МЩ,
вiддiл
правопросвiтlrиrггва
та надання
фзошlатноi
правовоi допомоги,
вiддiли кБюро
правовоi допомогю)

Сiчень,
Лютий,

Березень

Аналiз, зжоди
реаr)rвання, за

потреби

Пiдзавдання 3.3.2.
Розробка механiзмiв
вIшиву на вирiшення
системних пр{lвовж
rrроблем.

l. Ушадеrпrя додаткових
уго.ц/мемораlrдrмiв про
спЬгrраlцо, в частинi
перенаправпення KTlieHTiB

дIя отимання комrшексноi
допомопl

.Щпреlсгор МЩ,
вiддiл
правопросвiтниrггва
та наданЕя
безоплатноi
rrразовоТ допомоги,
вiддiли <Бюро
правовоi допомогиr)

Сiчень,
Лютий,
Берзень

Угоди
/мемораlrдпrrи,

по Mipi
необхiдностi

IV. РООrКmК пr бrЗi спчr€мп БЦД мсrrпiзмlr, спрсмоЕаttпх ttl цедопущенпс порущець прrв Jrюдrвх, rкr зЕltодштьсr у KoпTrrсTi чц
конфлiктi iз законом (в адмiнiстратпвномJ. та крпмiнаJIьному процесi)

1 Заздання 4.1
забезпечення

раннього доступу до
БВtЦ особам на етапi
затимаЕня,
досудового
розслiдвання, пiд час
судового цроцесу та
здiйснеmrя
ефеlсгивного захиcrу
ik rrрав.

Пiдзавдання 4.1.1.
Розвиток
комунiкацiйноi
сrrроможностi

l. Проведення регiональнlа<
<lФ)глию) столiв з
суб' еrста.тrrи подання
iнформацii з метою
обговорення пптанЕя
забезпеченЕя права
затимапих осiб на
безоrшатну правову
допомоrу, у т.ч. з
представниками
Уповноваrrсеного ВРУ з праз
Jподlни, управ.пiнllя захисту
прав JIюд{ни НацiональноТ
полiцii правоздшсними
оргаlriзаlдiями щодо
запобiгаrпrя вЕпqжам
порушенЕя прв JIюдtни н8
захпст та оmимаrшя Б[Ц

,Щирекгор МЩ,
вцдiл
правопросвiтниrцва
та надання
безоrшатноi
rrравовоi допомоги,
вirytiли кБюро
rrраэовоi допомоги)

Сiчень,
Лютий,
Березень

По Mipi заIцлення

2. Проведеня iнформацiftпок .Щирlстор МЩ, Берзеш KiльKicTb l



та правоIIросвlтницьких
ка}rпанiй щодо раннього
досгуtry осiб до щlавовоi
допомоги

вцдiл
правопросвiпшrггва
та надання
безоплапrот
rrравовоТ допомоrи

зустрiчей,
IIравових сесrи

2 Заздаrпrя 4.2 Розвlтгок
механrзмв
монiториlту
дотЕмання прав
людей, якi мають
процесуальний статус
пiдозрюваного,
обвrпryваченого,
cBiдq потерпiлого,
засудкеного,
затриманого та

реаryвання на
порушення такпх
rрав.

ПИзавдаrrня 4.2.1
розвrrгок
crrpoMolKHocTi
системи надання
БП,Щ здiйснювати
монiторшг
дотимаIrня прав
rподей

l. Надання пропозицiй щодо
мехаlriзму запучення
rrраIдiвlпткiв спстеми надання
БГIfl до монiторrпгу MicIp
несвободи

.Щиректор МЩ,
вiддiл
правопросвiтlппггва
та нqдаюш
безоплатнот
rrравовоi допомоги,
вiддiли кБюро
правовоi допомоги)

Сiчень,
Лютlrй,

Березень

Пропозицii, по
Mipi необхiдностi

Пiдзавданrrя 4.2.2.
Розвиток
сrrроможностi
системи наданЕя
БГIД до зФшсту гIрав
свffiв та
потерпiлюr.

1. Проведення
iнформацiйноТ компанii
щодо можJIивостi захисIу
прав свiдкiв та потерпi.тппr

,Щиреlсгор МЩ,
вiддiл
правоIФосвiтншrгва
та надання
безоrшатноi
правовоi допомоги,
вiддiли <<Бюро

правовоi допомоги>)

лютЕй Iнформацiйна
кампанiя

1

з Завдання 4.3.
розвиток механiзмiв
забезпеченrrя на,данЕя
безоплатноi гrравовоi
допомоги особам
звiльненим вiд
вiдбування покарання
та особам, якi вiдбули
покарання у вIцi
обмеrкенrrя волi або
позбавлення волi на
певrппl ироц атакож
ilтттппr особшr, якi
потрбують
colцaJБHor адаптац11

Пiдзавдання 4.3.1.
Вдоскона.тrення
механiзму нqдання
rrравовоТ допомоги у
зв'язку з
вiдновленням
соцiа.ltьного статусу
осiб звiльнешц вiд
вйбуваlrня
покараfiIIя або TarcrпK,

якi завершrлrr
вiлбувашrя
покарання

1. Проведення
правопросвiтницькю<
зцодЬ дlя осiб, що
потуються до звiльнення з
Miclp вiдбування покарань, а
також iншrж осiб, якi
засудкенi за вчинення
зJIочшту та поцюбують
соцiальноi qдаптацii

,Щирекгор МЩ,
вiддiл
правоцросвiтншIтва
та наданЕя
безоrшатноi
rrравовоi допомоrи,
вiлцiли <Бюро
правовоi допомоги>)

Лютий,
Березень

Кiлькiсть заtодiв 2


