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КвартальНпй плаН 3аходiВ ýстськоГо мiсцевоrн;ltr;;rlхтШ: безоплатноi вт,орннноiпраЁовоIдопо*огЙ Hu I

С $rli

пlп Найменувалпя завдання Наймеrrування заходу для
виконвt{llя здвдаI||rя

Вцповi/tа.I,1 ьииii виколtпвець заходу (на
piBнi Bi.tцi.lly або с-ltужбовоТ особlr)

заходу

3нsчення
покдзвика

результатив-
нос-гi

виконаýня
заходу

результативнос
Ti вrrкон*ння

заходу

Наймб1,1ування
показника

Захiд I . 1.2,11ровеаення
правопросвiтн ицькогQ заходу
"Правоввй кittозал'' .чля сryдентiв,
ВПО, осiб з iллвалiдлtiспо. дiте$i та
iнших осiб

Богдан Д. А. - дир9кrор:
Единеtiь М.В. - зас,IуIItlик пачаJlьникtt
вiддiлу лравопросвi,гниIfI,ва та надаI{ня
безоплатноi правовоi;1оlI0мOгL{

кlлькlсть заходrвлютий
Завдання 1.1. Parrniй дOсryп .t,д

iккцrозивrriсть

Захi;t l. l,З. 11роведення
лравоrtросвiтI{иць Kl.tx захсlдi в,
слрямо8аI{их tla роз'ясt,tенuя зм lcтv

Богдан А,А. - аирекгOр центру1
Х}ДИНеЦь М.В.- засryпн}lк }tаrlальника
вiддiлу правопросвiт}I}tцгва та н&даl{ня

Термiп (лата; 
iвиконання l
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сiчеlль, лютий, i кiлькiсть заходiв i

| березеьп, i l



KJIlortoBIФ( реформ (змirr у
законодавствi) у c{lepi соцiальttого
захисту, ocBiTlt, охорони здоров'я,
пенсiйяого забезпечен ня тощо

безогшатлlоi] правовоi доломогц;
Белень С.В. - засryпник начaцьника
вlдцIrry
Виногралi вського бtоро правовоi
допомог}l;
Банк А.В. - начмьник вiддiлу
.Щубiвського бюро правовоi допорlоги
Селебинка Ю.В. - в.о начальника вiлдiлу
Тяч iвського бюро правовоТ допомоги ;

Кополовець о.М.- начмьник вiддiлу
Мiжгiрського бюро правовоi допоi\lоги;
Савуляк В.В.- начальпик вiддiлу
Рахiвського бюро правовоТ допомоги

За'хiд l . l .4. Пlrоведення сп iльtlI.1х
зустрiчей (круглi столи, цiльовi
сем'iнари, тренiнги) з метою
налагодження спiвпрацi з
кому}lалыt!tми установа}lи,
юридичними клiнiками, органаIttи
пl iсцевого самоврядуваншl,
ГРО}rtаДСЬкиIt{и органiзацiяNtи для
обговореннл нойакцlдцl,дiших пl{тань
життя гроr\.tад, захисry та дотрималIня
прав вразJ!Irвих категорiй осiб,
пiдвищення правовоТ обiзнаностi
населенвя

ХУдинець М.В. * заступник начальнI.!ка
вiддiлу правопросвiтпицтва та надаtlня
безоплатноi правовоi допоi!Iоги;
Савуляк В.В, - начальник вiддiлу
Рахiвського бюро правовоi допопlоги;
Се.тlебинка Ю.в. * в.о начальнIлка
вiддiлу Тячiвсьхого бtоро правовоТ
допоil|огрl

сiчень, лlотий,
березень

tсiлькiсть заходiв з

Захiдl. 1.5. Проведення
правопросвiтн!tцьких заходiв,
спрямованих
на запобiганrrя випадкам домашнього
нас!tл ьстЕа, дискрим iначii',
злочинностi

Богдан А.А. - директор центру:
Худинець М.В.- засryпник начальпика
вiддiлу правопросвiтництва та наданнi
безоплатuоТ правовоi допомоги;
Белень С.В. -засryпник начальника
вiддiлу
Виноградiвського бюро правовоТ
допомог}l;
Банк А.В.-начаJtьник вiллiлу
,Щ;lбiвського бlоро правовоТ допопtоглt
Селебинка Ю.В.- в.о. }lачальнl,tка вiддiлу
Тячiвсьt<ого бtоро правовоТ допомоги ;

Кополовець О.М.-начальнl,rк вiддiлу
Мiхсгiрського бlоро правовоi допоi,rоги;
Савуляк В.В,- начальник вiддiлу
Рахiвського бюро правовоi допомоги

сiчень, лютийl,
березень

кlлькlсть заходlв 6



Захiд l .1.6. Проведепня теIuатI.rчних
ceMiHapiB, лекцiй, зустlri.rей з
правовоi освiти длл осiб, якi
палежать до ocнoвHlrx соцiальних i

демографiч н}тх груп населення,
iнвалiдiв, пeнcioHepiB

Худинець М. В. - заступник наltальн!!l(а
вiллiлу правопросвiтництва та надання
безоплатноi правовоТ допомогr.r;
Савуляк В.В, - начальник вiддiлу
Раriвського бюро правовоi допомоги;
Кополовець О. М. - наtIальник вiддiлу
Мirrсiрського бlоро правовоi допомоги;

сiчень, лютий,
-березень

кlлькlсть заходlв J

Захiд l. 1.7. Проведення
правоI]росвiтнtlцьких заходiв,
спрямованих на запобiгання
безробiттlо

Богдан А.А. - лирекгоl] цеllтру;
Худlлнець М.В.- засгупн}п( начальника
вiддiлу правопросвiтнtlцтва та кадання
безоплатноТ правовоi допомоги;
Белень С.В. -засryпник начаJIьнlлка
вiдлiлу
В иноградiвського бюро правовоТ
допомоги;
Банк А. В.-начальник вiлдiлу
,Щубiвського бlоро правовоТ допоtчtоги
Селебинка IO,B.- в,о. HattaJtbниKa вiдлiлу
Тячiвського бlоро правовоТ доломогрl;
кополовець о,м.-начальник вiддiлу
Мiжгiрського бlоро правовоi допоti,tоги]
Савуляк В.В.- нтrальник вiддiлу
Рахiвського бtоро правовоi допо;чtоглl

сiчень, лютIrI-{,

березень
кlлькtсть заходlв 6

Захiд 1. 1.9. Проведення теN{атItllних
ceMiHapiB, лекцiti, зустрiчей для дiтей
сир iT, дiтеl-л, позбавленIлх
батькiвського пil<луваtlня, дiтейr якi
перебуваlоть у сtФаднliх життевr.lх
обставлlнах, дiтей якi постраждал }l

внаслiдок BocHHLIx дiI-л та збройних
конфiкгiв

Худlлнець М. В. - заступн!rк шаtlальнt{ка
вiддiлу правопросвiтнлtцтва та надання
безоплтгн oi правовоi допом ог!1;

Савуляк В,В. * начальt+ик вiддiлу
Ра*iвського бlоро правовоТ допомоги;
Селеблrнка IO,B,- в,о. нач.tльника вiддiлу
Тячiвського бюро пlrавовоI допоN{огrr

ciseHb, лютl.ttl,
березепь

кlлькlсть заходlв J

Захiд l,l. i 0. Проведення Tervlaтpttlнllx
сейiнарiв, зустрiчей для ВПО для
в}tрiшення найбiльц aкryшlbHplx
правових литань вказаноi категорii
васеле111.Iя

Богдан д.д. - дирекгор центру;
Худl,rнець М.В.- засryпник ваtlальнl,lка
вiддiлу правопросвiтництва та надання
безоплатl.tоi правовоi доломоги

березень кlлькlсть заходlв l

Захiд 1.1.1 l. Проведення Haвrtaнb
(ceпriHapiB, круглих столiв) з прав
людIrни для представникiв

Богдац А.А. - диреtоор центру;
Худинець М.В.- засryпниI( начаJIы.ttлка
вiддiлу правопросвiтництва та lIадання

лютlли кiлькiсть заходiв l



IоридичнItх слркб органiв дерх(авноТ
влади та орг?tliв мiсцевого
сал,lоврядування

безоплатноi правовоТ допомоги

Захiд l. ] ,12. Пiдготовка та
розмiщення на сайтах дерх(авнtrх
органiв, оllганiв мiсцевого
С аМОВРЯДУВаННЯ, ГРОlчtаДСЬКИХ
об'едкань iнформацii правового
харакгеру, матерiалiв щодо
функцiонування систеrr,l и БП,Щ

Худпнець М.В.- заступнlrк на(Iальника
вiддiлу правопросвiтництва та надання
безоплатноi правовоi лопом оги;
Белень С,В. -засryпн}Iк начальника
вiддiлу
В tлноградiвськоrо бtоро правовоТ
допомоги;
Банк Д,В.-начальнtrк вiддiлу
.Щl6iвського бlоро лравовоi допомогrr
Селебинка IO.B.- в.о. начальн!tка вiддiлу
Тячiвсьtого бtоро правовоi доломогlл;
Кополовець О.М.-на.lал ьник вiддiлу
Мiжгiрського бюро правовоТ допол.lоги;
Савуляк В.В.- начальнлtк вiддiлу
Рахiвськогэ бюро правовоi допоlчtоги

сlчеl{ь,
лютlrй,

березень

кlлькlсть
публiкацiй

6

Захiд I.1. lЗ, Розмiщення iнформацii,
ваlлсливоТ дlя захисту прав громадяI{
(у тому числi соцiальна реклама) на
офiцiйному веб-са йтi регiональtлого
центру, центрiв заЙнятоатi,
соцiальних мережахl громадських
мlсцях

Худнlrець М.В.- засryпник начальFlt ка
вiддiлу правопросвiтнl.rцтва та наданI{Я
безоплатяоi правовоi допомоги;
Селебинка tO.B.- в.о. начальника вiддiлу
Тяч iBcbKorrr бtоро правовоi допоlчlогlл ;

Кополовець О.М.-начальник вiллiлу
Мiжгiрського бюро правовоТ допомоги

сlчень,
лютий,

березень

кiлькiстъ
гryблiкацiй

J

Захiд 1.I.I4. Опублiкування у
дрУкованих рriсцевttх ЗМI статей
пра_вового характеру, консультацit? та
iнформачiй про доступ до
безоплатltоi правовоi допомог1.1

ХУДИНець М.В. _ заступt{lлк HatlaJlbцttцa
вiддiлу правопросвiтFlицтва та надання
беЪоплатноi правовоi допоN{оги;
Селебинка ю.В. - в.о. начаJIьника
вiддiлу Тячiвського бюро правовот
допомоги;
Кополовець О.М. - начальник вiддiлу
Мiжгiрського бlоро правовоi допомогl.t

ci,le нь,
лютрtй,

березень

кiлькiсть
публiкачiй

J

Захiд 1.1.15. Висryплt на радiо з
роз'яснення;лt и громадянам
гарантованих il"r Констлlтуцiею та
законами УкраТни лрав у рiзних
сферах житгя

Богдан А,А. * дl{рекгор;
Хулинеuь М.В. - засryппик начаJlьttика
вiддiлу правопросвiтництва та надання
безоплатноi правовоi допоDlоги

березень кiлвкiсть
виступlв

l



Захiд l. l. l 7. Провелення вуличlJого
i H(loprvryBaH trя населення5

розповсюдх(еЕпя серед населення
iнtРормацiйного друкованого видання
}Ia правову тематицу вiдповiдtlо до
illTepeciB цiльовоТ аудиторiТ

Худлнець MI.B.- засryпt.IиI( начальн IlKa
вiддiлу правопросвiтнItцтва та надан HrI

безоплатlrоТ правовоi допо}tог1.1;
Белень С.В, - засryпнtlк FIлlальника
вiл.лiлу
Виноградiвського бrоро правовоТ
ДОПОIvlОГ}l;

Банк А.В"- IJачальнJ{к вiддiлу
,Щубiвського бюро правовоТ допомоги
Селебинка Ю.В.- в.о, flачальника вiллiлу
Тя.l iвського бюро правовоi допоil,rоги ;

Кополовець О.М.- шачальник вiддiлу
lVIiжгiрського бlоро правовоi доло]tlог}l;
Савуляк В.В.- начальник вiддiл1,
Рахiвського бlоро правово[ дополrоги

сiченъ,
лlотиti,

березегlь

Iflлькlсть заходlв 18

Захiд 1 ,1 . l 9. Вrтготовлепня та
розповсlодження власншх
iнформаuiйних матерiалiв (буклетiв,
с|шаерiв, Iчlетодичних пlатерiалiв
тоЩо) Щодо функuiонування cl,IcTeM 1,I

Бпд

Худлrнечь М.В.- засryпник начальнt4ка
вiддiлу правопросвiтнl.tцтва та надання
безоплатноi правовоi допомогIл ;

Белень С, В. -засryпник начЕrльнлtка
вiллiлу
В иноlрадiвського бIоро правовоi
допо}lогl.t;
Банк А.В.- начмьник вiдliлу
,Ддzбiвського бюро правовоТ дополчtоглI
Селеблtнка Ю.В.- в.о. начаJIы{ика вiддiлу
Тячiвського бюро правовоТ допомогt{;
Кополовець О,М. - вачалькик вiддiлу
Мiжгiрською бюро правовоi допомоги;
Савуляк В.В. - начмылик вiддiлу
Рахiвського бюро правовоТ допомогt{

сiчеяь,
лютии,

березевь

TI,1paж 825

Захiд l .1.20. Органiзачiя роботи
дистанцiйплк консультаuiйн их
пунктiв прийому громадян на базi
Щержав ноI слркблl зайнятостi

Худинець М.В.- засryпник начальн!lка
вiллiлу правопросвiтни цтва та надан Hrl
безоплатноi правовоТ допомоги:
Белень С.В. - засryпнLlк начальника
вiддiлу
В иноградiвського бlоро правовоi
допомоги;
Банк А.В.,пачаль!ll.лк вiддi-lrу

ýlбiвського бlоро правовоi допомогL,
Селебит.lка Ю.В. - в.о. начальнt4t(а
вiддiлу Тя.liвського бюро правовоi
допо[,lогl1;

сiчень,
лlотl.tй,

березень

кlлькlсть виlздlв 2|



Кополовець О.М.- начальнлrк вiддiлу
Мliхсгiрського бюро правовоi допо]uоги;
Савуляк В.В.- начальн1,1к вiддiлу
Рахiвського бtоро правовоi догlомогt,l

Захiд 1.1 .2l . Органiзашiя роботи
дшстанцiйного консул ьтацiйного
nyl{Kly прийому громадян на базi
мiських та районllих Управлiннях
соцiального захl4сту населення

худllнець М.в,- засryпник начальника
в iддiлу правопросвiтниiчIцтва та надання
безоплаплоТ правовоi допоi\{оги;
Белснь С.В. -засryпl.tик fi ачаJIьника
вiддiлу
Виноградiвського бюро правовоТ
допомоги;
Банк А.В.-начальник вiддiлу
.Щубiвського бюро правовоТ допоIчlоги -
Селебинка IO.B.- в.о. начальника вiлдiлу
Тячiвського бlоро правовоi допомогlr;
Кополовець О.М.- начальник вiддiлу
Мirкгiрською бюро правовоi допомоги;
Савуляк В.В.- началыrик вiддiлу
Рахiвсьlсого бlоро правовоТ допоlr.lоги

сiчень,
л.lотий,

березень

кlлькlсть в}llздlв !э

Захiд l . 1.22. Органiзацiя роботи
д1,1стаlrцiйцt.tх консультацiйних
пуцктiв пр1lйому громадян у
приг.riщеннях терlлторiальн1.1х
оргалl iзацilYt осiб з iнвалiднiстю,
виробн lt.lиx пiдпрlлемствах УТОГ
(XycTcbKoi територiальноi оllган iзачiТ
глух!tх УТОГ)

ХlцлIrIець М.В.- заступнрtl( начальника
вiдцiлу правопросвiтtlllцтва та надання
безоплатпоТ правовоТ допоillоги;
Келелrен .Щ. В.- застул ник лlачальнl.t l(a
вiлдiлу правопросвiтнl{цтва та llадання
безоплатl"lоi правовоi допоIчIог!r

лютI.1Ll кlлькlсть виlздlв l

Захiд 1.1.2З, Органiзаuiл роботи
диста н цiйних консул ьтацiliних
пунrсгiв прийоIчlу гl)о}lадян на базi
Bil-lcbKoBl,tx частIrн, проtll iльн lrx
гроN.rадсьlil.rх органiзацiях ветеран iB
вiйlни

Худt.ltlеuь fuI.B.- заступник на!tальника
вiддiлу правопросв iтництва та надашня
безоплатноТ правовоТ допомогI4;
Белень С.В. - засryпник начальt{l.tка
вiддiлу
Виноградiвського бюро правовоТ
ДОПОIчlОГИ

лtотий кlлькlсть виlздlв I

Захiд l .1.24. Органiзацiя роботи
диста}tцi I"{Hllx tto нсультацi йlн их
пунктiв прий,ому громадя!r у
прямiщеншi Великобичкiвсько[
селищноТ ради

Савуляк В.В.- начальник вiдлiлу
Рахiвсы<ого бюро правовоТ допомоги;
Баранюк В, М. - головний спецiалiст
вiддiлу Рахiвського бюро правовоi
ДОПОIЧIОГИ;

Мандзlок М.П. * головнийt спецiалiст

сlчень,
л}отilйt,

березень

кtлькlсть виlздlв J



вiдлiлу Рахiвського бtоро правовоi
допоl\.tоги

Захiд l .1.25. Органiзацiя роботи
дl{Gтанцi}:iн !lx консультацi йн r.rx

пунlffiв приГ{о}чtу гро}чIадян у
лрпмiщенrti УВП Ng 9 та cTpyrtrypHl,tx
пiлроздiлiв QliлiТ flY <IJ,eHTp
пробацii>

ХУдинець М.В.- засryпник начшIьнlrка
вiддiлу правопросвiтництва та Ilадання
безоплатноТ правовоi допоNlог!t;
БQлепь С,В. - засryпкtrк начальника
вiддiлу
В иноградiвського бюро правовоi
ДОПОГчlОГlI;

Савуляl< В.В. - начальшlrк вiддiлу
Рахiвською бrоро правовоi допомоглt;
Селебивка Ю.В. - в.о. начальЕцI(а
вiллiлу Тя.liвського бtоро правовоi
допомоги;
Кополовець О.М,- начальruак вiддiлу
Мiжгiрського бtоlэо правовоi допоь,rоги

ci.leHb,
лIотиЙ,

березень

кlлькlсть вtлlздlв l5

Заходiв 1.1.26. Органiзацiя надання
адресноТ безоплатноi лравовоi
допомоги незахищен}l\.t BepcTBa[.t
}Iаселення

Худинечь М.В.- засryпник начальн!rка
вiллiлу правопросвiтн}lцтва та надання
безоллатпоТ правовоТ допомогI,1;
Келемен Щ.В. - заступник начаJlь}п.rка -
вiддiлу правопросвiтництва та надання
безоллатноI правовоi допо}l оги;
Белень С.В. -заступнl.tt( начальника
вiддiлу
Виноградiвського бtоро правовоТ
допомоги;
Банк А.В.-начальниt( вiддiлу
[убiвського бrоро правовоТ допопlог1.1
Селебинttа Ю.В.- в.о. наltальнLrl(а вiдлiлу
Тячiвського бlоро правовоi допоN{оглt;
кополовець о.м.-начzrльнtl к вiддiлу
Мiжгiрського бlоро правовоi допопtоги;
Савуляк В,В,- на.lальнl.tк вiллiлу
Рахiвського бюро правовоТ допо}"t ог1.I

сlчень,
лtотий,

березень

кiлькiСть виiЪдiв по Mipi
tlеобхiдностi

Захiд l. 1,27.Забезпе,tення доступу до
електроl]нкх cepBiciB М i HicTepcTBa
rостицiТ Украiни

Худинець М.В.- засryлнllк начальника
вiлдiлу правопlrосвiтt{}lцтва та цада1.1t{я

безоплатноi правовоТ допомо гtl ;

Келепrен .Щ,.В. - засryпн|{к начальниr(а
вiддiлу правопросвiтнпцтва .га надання
безоплагt.tоТ правовоТ допомоги;
Белень С.В. - заступн}tк начальника

сiчеItь,
лютrlй,

березень

кlлькlсть в1-1lздlв по Mipi
необхiдностi



вiддiлу
Виноградiвсысою бюро правовоТ
допоl\lогLt;
Банк А.В.- начальник вiддiлу
,Zlgrбiвського бюро правовоТ допомоги *
Селебинка Ю.В.- в.о. наLIальнuка вiлдiлу
Тя.liвського бlоро правовоi допомоги;
Кополовець о.М.- на.lальн ик вiддiлу
Мiжгiрського бtоро правовоТ допопlоги;
Савуляк В.В.- начальник вiддiлу
Рахiвсьlсого бюро правовоi допомогрl

Захiд 1.2.2,
рёдагування та пiдтрипrка в
акryальлоIчIу стан i npaBoBltx
конСультацiй розt tiщенl.rх в
дов iдково-iяфоршаuiйнiй платd:орьr i

<WikiLegalAid>

Келемен fl.B. - засryпник начальника
вiдлiлу правопросвiтн}rцтва та надання
безоплатноi правовоi допоIrrоги;
Белень С.В. , засryпнI{к яачальника
gi,rцiлу Вин.оградiвського бlоро правовоТ
допо[lог}l;
Савуляк В.В. - uа.tальнIлк вiддiлу
Рахiвського бlоро правовоТ допоIчtоги

сiчень,
лtотий,

березекь

кiлькiсть
оновлень

62 Завдання 1,2, WikilegalAid

Захiд 1.2.З.ПопулярI,вацiя довiдково-
iнформаuiйноi плат<|lоршrl{ правових
консультацiil kwikiLegalдid>

Богда1.1 А.А. - д}tректор]
Келемев [.В. - засryпник шачальнцка
вiддiлу пlэавопросвiтн ицтва та наданltя
безоплатно[ правовот допоir,tоги

лютийl l(lлькlсть заходlв

4 Завдання 2.1. PEER REVIEW Захiд 2. l,.l.Органiзацiя та
проведенtlя круглих столiв, робочих
зустрiчей, тренiнгiв для адвокатiв з

ме,]:ою обговоренl.tя складних та
акIуальнI,1х питань; поширення
поllrтивного досв iду, кращих
праrtтлIк адвокатiв, якi працtоють у
c1,1cTetvti БП,Щ,

Богдан А.А. - дирелi,гор;
Поковба Т. В. - начальник вiддiлу
оргавiзацii надання БВП,Щ та роботи з iT
надавачаiчlрl

березень кiлькiсть зустрiчеi,r l



6 Завдання 2.З. Stmtegic litigation Захiд 2.З. 1. Виявлення актуальних
правових проблеN,t (фактiв
cltcтeм H}tx порушень прав лtодини),
пiдготовI<а та розробка заходiв
реаryванtш ( буклети, брошури,
пам'ятки, кошсультацii)

Богдан А.А. - директор;
Келемен .Щ.В. - заступнl{к начЕuIьника
в iлдiлу правопросвiтнLtцтва та падання
безоплатноi праsовоТ допомоги

сiчень кiлькiсть заходiв 1

.:,

7 Завдання 3.1. Вiдновнс правосуддя.
Медiацiя

Захiд 3, 1. 1 .

Проведення i нформаuiйноi кампанiТ
про вiдновне правосуддя, пошук i
залучення медIаторlв

Худlлнець М. В, - заступник начальника
вiддiлу правопросвiтнl4цтва та IJаданilя
безоплатноi правовоТ допоi!lог}t;
Келеплен fl.B. - заступнllк начальн1,Iка
вiддiлу правопросвiтнltцтва та надання
бсзоплатно[ правовоi допоIчl оги

березень кlлькlсть заходlв

8 Завдання 3.2. Мережа
волонтерis/Апtбасадорlt БПД -

Захiд З,2. l Проведення заходiв iз
залучення та вiдбору по,генцiйнIлх
претендентiв/волонтерiв до oиcтeilt}t
БПff (iнформацiйно-роз'яснюваJIьна

робота серед, студентiв, акгивних
гроIчtадян у рiзпrх цiльових групах)

Богдан А.А. - директор;
Хlцинсilь М. В, - засlупнrlк наllа_цl,t]ика
вiддiлу право nlrocBiT}ll.l |iTBa та надаl{ нл
безоплатноi право воТ допоirtогlt

лютt{и кlлькlсть заходlв

9 Завдання 3.З. Незалеtкнi
провал"rлери БП.Щ

Захiд 3.З. l. Розвиток партнерських
мёреж та взаерrодiя з оргапаN,tи
мiсцевого саtt{оврядування з Meтolo

розроблення та при}-lнятгя проекгiв
мiсцевих програм надання БП[,
залучеt{ня у якостi 'lk виконавцiв
якнайширшого кола громадських
органiзацiй вiдповiдtrого про(liлю

Боrдан д,.{. - д!реffорl
X1,,шlrHeub М. В. - заступнtlк HarlzuIbниKa
вiллirrу правопросвiтtlI tцтва та }tаданt{я
безоплатttот праsо вот допоl\{ о ги

кiлькi'сть заходiв lберезень

-,j.':'i,]:,|,,|: : : :,-l j]]'!,Iii:

l



ЗаХiД З.3,2, Надання методlл.tноТ
допомоrи ОМС щодо органiзацiТ
нлtми надання БПrЩ

Худ(инець М,В,- заступник начальника
вiддiлу праволросвiт}Ir-tцтва та ltадання
безоплатноi правовоТ допоNtог}l ;

Келеtшев ,Д,"В, - заступнI.,к нача-пь}lика
вiддiлу правопросвiт}t}lмцтва та надання
бе.зоплатноi лравовоТ допомогrI ;

Белень С.В. -заступнtlк началь}!ика
вiддiлу
Виноградiвського бtоро вравовоТ
допоil,lоги;
БалIк А.В.-lrачалы{}lк вiддiлу
ffубiвсы<ого бlоро правовоi допомоги
Селебt,lнка IO,B.- в.о. начальн!rка вiддiлу
Тя.liвського бюро правовоi допомог!r;
Кополовець О,М.- начальни к вiддiлу
Мiхсгiрського бюро пlrавовоi допо}rогI,t;
Савуляк В.В.- вачалылик вiддiлу
Рахiвського бrоро правовоТ допомоги

кiлькiсть зустрiчей 24сiчень,
лютий,

березень

Захiд 3.3,3, Проведення робочих
зустрiчей та нарад iз партнерапtи по
обговоренню результатiв роботи та
напрацювання нових пiдходiв до
lлааання БП[,

Боцац А.А. - д1,1ректор;
ХуДtанець М. В. - засryпнItt( наtlальника
вiддiлу правопросвiтн}Iцтва та надавня
безоплатноi правовоf допомогtt

сlчевь кlлькlсть зустрцlе1.1

l0 Завдання 3.4. Визначеrrня правових
потреб громадrrн

Захiд 3.4. l. (Dоршtування та
пiдтримання в акryальцому cTaHi
карти правов!tх лотреб
тёриторiальних громад

Х}дицець М. В. *застулtlрlк uачальника
вiддiлу правопросвiтництва та наданнll
безоплатнот правовоi долом оги

березень кiлькiсть
узагальвень

ll Завдання 4.1. ВдосIсоналенс
управлiнпя crtcTeMolo БПЩ

Захiд 4. 1.2.Проведепня МЩ
регулярliого монiторлtвгу дiяльностi
бюро правовоТ допомоги та
оцiнtованrrя якостi лослуг БПД, що
lll4lчlИ НаДаЮТЬСЯ

БоDlаtl А.А. - дllректор лютtlй,
березень моrriторингiв _

кlлькlсть 2

Захiд 4.2. 1.Пiдготовка до
впроваджен ня електро!l ного
кабiнету адвоката c1,1cTeMH БПЩ

[Iокоuба Т.В. - на"lальн1.1к вiддiлу
органiзачii надання БВП!, та роботлl з iT
llадавачами

сIчеflь,
лютиtТ,

березеrtь

по Mlpl
необхiдностi

кIлькlсть заходlв12 3авдання 4.2. оптпмiзоваrri
витратrl

Захiд 4,2,2,Пiдготовка до Богдан Д.Д. - диреlстор сiчень, кiльltiсть заходiв по Mipj

l

1



впровад)l(ення систем}l електровного
док)ментообiгу

лютий,
березень

необхiдrrостi

13 3авданвя 4.3. Iновацiйlrий портм
IТ-рiшень пр irвoBиx питilнь

Захiд 4.3. l,Забезпечеlrня доступу
особjr до електронних cepBiciB ПФ{
ДФС задля пришвидшення
процедури пiдтверджешня
належностi особIл до суб'екгiв права
на БВП,Щ

Худинець М.В. - заступнI{к начальника
вiддiлу правопросвiтн}tцтва та наданн;
безоплатtrоi правовоi допоl\,tогl.t;
Келемен .Ц,.В. - заступнt{к начальника
вiддiлу правопросвiтнимцтва та надання
безоллатlrот правовот допомоги;
Бе.пень С.В. - засryпнrtк началыt1.1ка
вiддiлу
Виногралiвського бrоро правовоТ
допоýlоглl;
Бziнк А.В .- начаJIьнIII( вiддi.пу

ýбiвсько го бrоро право воI допоiuогlл
Селеблtнка ю.В. - в.о. начальника
вiддiлу Тячiвського бюро правовоi
допомоги;
Кополовець о.М, - начальнr.rк вiддiлу
МЙгiрського бюро правовоi допомоги;
Савуляк В.В. - начальнrtк вiддiлу
Рахiвського бюро правовоi допомоги

сiчень,
лютий,

березень

кiлькiсть лоступiв по Mipi
необхiдностi


