«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Директор Мукачівського місцевого центру
з надання безоплатної вторинної правової
допомоги в Закарпатській області
Молнар К.Є. _______________
«____» _________ 2016 року

Звіт про виконання локального плану заходів Мукачівського МЦ на ІІІ квартал
на 2016__ рік у (в) Закарпатській області

Найменування
завдання

Найменування Значення якісного та /або кількісного показника
якісного та
результативності виконання заходу
/або
кількісного
Найменування заходу для виконання завдання
показника
План
факт
результативно
сті виконання
заходу
Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги
Висвітлення в засобах масової інформації роботи
МЦ БВПД по забезпеченню доступу до правової
допомоги малозабезпечених верств населення.

Розширення
доступу до БВПД
для дітей-сиріт та
дітей, позбавлених
батьківського
піклування

Участь у сесіях місцевих рад та колегіях місцевих,
районних адміністрацій (м.Мукачево,
Мукачівський район, м. Свалява, Свалявський
район, смт. Воловець, м. Берегово, Берегівський
район, м. Іршава, Іршавський район

Організація роботи виїзних консультаційних
пунктів у дитячі будинки:

кількість
публікацій

6

17

Кількість
заходів

3

3

Кількість
виїздів

Примітка у разі
недовиконання плану

Мукачівський дитячий будинок

соціальний гуртожиток у м.Мукачево де
проживають малозабезпечені сім’ї та особи, які
опинилися на вулиці.
НЗ ВП НУБіП України Мукачівський аграрний
коледж (відновлення роботи юридичної клініки)
фронт офіс
Зустріч з керівниками центрів соціальних служб
для дітей, сім`ї та молоді
При Мукачівській РДА
Свалявській РДА
Іршавській РДА, Воловецькій РДА, Берегівській
РДА

Розширення
доступу до БВПД
для інвалідів з
обмеженими
можливостями
пересування

1

1

серпень

1

1

Кількість
зустрічей

3

1

2

3

Проведення інформаційно-просвітницьких заходів
при міських радах та РДА із залученням сільських
голів та секретарів

Один раз на
квартал

1

3

Проведення тренінгу з секретарями сільських та
селищних рад Мукачівського району на тему:
«Механізм надання безоплатної вторинної
правової допомоги відповідно до Закону України
«Про доступ до безоплатної правової допомоги
Організація роботи виїзних прийомів громадян
спільно з уповноваженим працівником управління
соціального захисту населення

Протягом
кварталу

1

1

в разі
необхідності
невідкладно

1

4

Поновлення бази реєстру суб'єктів надання
безоплатної первинної правової допомоги

Поновлення
відбувається раз у
квартал на підставі
аналізу співпраці
суб’єктів БПД

Виїзд мобільної групи в
Мукачівське УВП УТОС (особи з обмеженими
фізичними можливостями)
Розширення
доступу до БВПД
для
малозабезпечених
осіб

Розширення
доступу до
БВПДдля осіб, які
перебувають у
лікувальних
закладах закритого
типу
Розширення
доступу до БВПД
для осіб, на яких
поширюється дія ЗУ
«Про статус
ветеранів війни та
гарантії їх
соціального
захисту», осіб, які
звернулись для
отримання
вищезазначеного
статусу

Один раз на
квартал

1

1

Кількість
Варівська сільська рада, Берегівський р-н
виїздів
Сусківська сільська рада, Свалявський р-н
Арданівська сільська рада, Іршавський р-н
Біласовицька сільська рада, Воловецький р-н
Батівська селищна рада, Берегівський р-н
Пузняковецька сільска рада, Мукачівський р-н
Вересень
Виїзд та прийом громадян в Берегівській
психіатричній лікарні. Вивчення та аналіз
питань осіб, які перебувають на лікуванні та
працюючого персоналу.

6

6

1

1

Організація виїзних прийомів громадян на базі
військових частин та військового госпіталю як ЦПІ
та консультації

6

6

Виїзд мобільних груп в сільські, селищні ради
Берегівського, Свалявського, Іршавського,
Воловецького Мукачівського районів

за окремо
затвердженим
графіком

один раз на
місяць

Батівська с.р. перенесена
За зверненням громадян
виїзд був у Мужіївську
с.р. та Лицовицьку с.р.
Мукачівського р-ну

один раз на
місяць
Мукачівський військовий госпіталь як ЦПІ та
консультації

Підвищення кваліфікації адвокатів та організації обміну досвідом між ними та моніторинг якості надання адвокатами БВПД

Проведення моніторингу стандартів якості надання
БВПД у цивільних та адміністаривних справах

Проведення нарад з адвокатами щодо обміну
досвідом між ними.

Кількість
моніторингів

1

2

2

23

21

Кількість
нарад

Проведення спілкування з клієнтами в
телефонному режимі, з метою формування
загальної думки про надання послуг центру

Кількість
розмов

Проведення круглого столу з питань поширення
позитивного досвіду кращих практик адвокатів, які
працюють у системі БВПД

Кількість
заходів

Узагальнення та поширення прикладів успішного
захисту

1

1
1

3

3

Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні територіальних громад
Кількість
5
5
Взаємодія з органами місцевого самоврядування,
ОМС, яким
надання методичної допомоги з метою
надано
удосконалення організації ними надання
методичну
безоплатної первинної правової допомоги
допомогу

Забезпечення функціональної взаємодії місцевих центрів з регіональним центром з надання БВПД

Налагодження
інформаційної
взаємодії

Інформування про
БПД

Узагальнення та поширення позитивного досвіду
за напрямками роботи місцевого центру.

Кількість
публікацій

Участь у засіданні керівної ради Регіонального
центру.

2

2

Кількість
нарад

1

1

Навчання персоналу

Кількість
тренінгів

1

3

2 внутрішні семінари
по змінам в
законодавстві

Участь у сесіях районних та місцевих рад.

Кількість сесій 3

3

Сільські та районна

Проведення робочих зустрічей з керівництвом
прокуратури, судів, правоохоронних органів.
Визначення тематики консультаційних
матеріалів на підставі аналізу звернень
громадян.

Створення єдиної
бази інформації для
надання
Підготовка інформаційно-консультативних
консультацій
матеріалів з актуальних для громадян правових
питань, визначених на підставі аналізу звернень
громадян.

Один раз в
квартал
СерпеньКількість
проаналізован
их звернень

100

5
Кількість
інформаційноконсультативн
их матеріалів

100

5

Інше цивільне право
Сімейне право
Соціальне забезпечення
(спадкове, житлове)
Сплата судового збору
особам, які мають
право на БВПД;
Стягнення аліментів на
утримання
неповнолітньої дитини;
Позбавлення
батьківських прав;
Право працюючих на
відпустку;
Поновлення строку
прийняття спадщини;
Порядок отримання
земельної ділянки
учасникам АТО;
Квартирний облік для
учасників АТО;

Порядок отримання
земельної ділянки та
житла ВПО

3

3

Кількість
публікацій

5

8

Підготовка та розміщення у ЗМІ інформації щодо
реалізації пілотного проекту у сфері державної
реєстрації громадських формувань

Кількість
публікацій

3

3

Опублікування статей у місцевих ЗМІ
Опублікування статей в інтернет виданнях.

Кількість
статтей

3
6

1
6

Виступ на місцевому телебаченні про роботу МЦ. Кількість
інтерв’ю

1

1

Виступ на місцевому радіо про роботу МЦ.

1

0

Підвищення
кваліфікації
Навчання персоналу МЦ
працівників центрів

Кількість
навчальних
сесій

Інформування про
БПД

Підготовка та розміщення на сайтах державних
органів, органів місцевого самоврядування,
громадських об’єднань інформаційних матеріалів
про роботу системи БВПД.

Кількість
інтерв’ю

