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слуtкбовоi особи

Наftuеrrуваяпя

зtхо.ry

1.. Суб'с.кrв вйповiдiого враiа uеють рiвЙй до".у" д" БrЦ

Захiд I .1.1. Проведення
масштабню< правопросвiтничькrоr
заходЬ

Фrlко Л.М
Ддаш o.1.

травень кiлькiсть заходiв l

травень

3авдання 1.1. Раннiй
досryп та iнк.luозивнiсть

кiлькiсть заходiв

п/п
Наймеrуваяня

зlвдапýя

Нвймепувrпrrя захо,ry дJrя
вrкоЕднfiя завд&пня

Термiп (лата)
впцqýlннs

ln_x.ory

3аачепня показrrцкl
.] ,рGзультатпвgmп

, .,,викопапцfl tФхqду

l

ФrIко Л.М.
Дудаш o.I.
Марамигiн П.В,

i

Захiд 1.1.2. Проведення
правопросвiтницького заходу
"Правовий кiнозал" для студентiв
впо, осiб з iнвалiднiстю, дiтей та
iншrлt осiб



Захiд l .l -3. Проведенtrя
правопросвiтшлrькпх заходiв,
спрямованIat на роз'яснення змiсry
юrючових реформ (змiн у
законодавствi) у сферi земельного
законодавства, охорони здоров'я,
соцiального захисry, пенсiйного
забезпечення, тощо

червень Кiлькiсть заходiв l

Захй l. l .4. Проведення спiльних
зустрiчей (круглi стопи, цiльовi
семiнари, тренiнги) з метою
на.пагодження спiвпрацi з
комунiлльними установами,
юридичншrrи клiнiками, органами
мiсцевого самоврядвання,
громадськими органiзацiями для
обговорення найакryальнiшrс<
питань життя громадl зlжисту та

дотиманrя прав врlIзливI{х
категорiй осiб, пiдвищення
правовоТ обiзнаностi населення

Фl^rко Л.М.
Дудаш 0.I.

Фl"tко Л.М.
Дудаш o.1,

тpitBeнb

Кiлькiсть заходiв

Кiлькiсть заходiв

t

1

3ахiд 1.1 .5. проведення
правопросвiтниrъких заходiв"
спрямовачIr(
на запобiганrrя випадкам
домашнього насиJrьства,

дискрлоliнацii, злочинностi

Захiд t. 1.6.Проведення темаfl{чних
ceMiHapiB, лекцiй, зустрiчей з
правовоi освiти для осiб. якi
належать до основнлх соцiальних i

демографiчнlтх груп населенlul,
irва:tiдiв, пенсiонерiв

Фуtко Л.М
Дудаш o,1. червень кiлькiсть заходiв 1

Фуlко Л.М.
Дудаш o,L

KBlTeHb



Захiл l. l .7.Провеленlя
правопросвiтrшrькrлк заходiв,
спрямован} ( на запобiгання
безробiтпо

Попадпнець В.Ю.
Фрко Л.М.
Дудаш o.1.

KBlTeHb
кiлькiсть заходiв

l

Захй l .1.8. Проведення темап[IнID(
ceMiHapiB, лекфй, зустiчей дя
лiтей сирiт, лiтей, позбавленrж
батькiвського лiклрання. лiтей якi
перебувають у складнIr( житт€вIл(
обставинах, дiтей якi постраlкдали
внаслiдок воснних дiй та збройнID(
конфлimЬ

Попадинець В.Ю.
ФркоЛ.М.
Дудаш 1.1.

Кiлькiсть зустрiчей l

3ахiд l . 1.9. Проведення темаптlнIл(
ceMiHapiB, зустрiчей для ВПО д.пя
вирiшенrrя найбiльш актуальню(
правовж питань вказаноi категорii
населення

Попадинеtь В.Ю
Фуlко Л.М.
Ддаш o.I.

,фавень

кiлькiсть заходiв l

3ахИ 1.1.10. Прведення навчань
(ceMiHapiB, круглих столiв) з прав
JIюдини дIя представникiв
юриличних сrryжб органiв
державноi влади та органiв
мiсцевого самоврядування

червень кiлькiсть заходiв l

червень

Попадинець В.Ю.
Фуtко Л.М,
Дудаш o.1.



захи l,1.1l. Пiдготовка та
розмiщення на сай.гах державню(
органiв, органiв мiсuевого
самовря4лаItня, громадських
об'еднань iнформацii правовою
характеру, матерiалiв щодо
функчiонування системи БП,Щ

KBITeltb_

червевь
кiлькiсть заходiв

6

3ахiд I.1.12. Розмiщенпя
iнформацiТ, важливоi для зжисту
прав rромалян (у тому числi
соцiальна реклама) на офiцiйному
вебtай"ri регiональнопо центу,
центiв зайняmстi, соцiальних
мережа! громадських мiсцях

Фучко Л.М
Дудац o.1.

KBlтeHb-
червеIJь кiлькiсть здходiв

3

3ахй l. 1.1З. отrублiкування у
друковаrшх мiсцевж ЗМI статей
правового хараmеру, консультацiй
та iнформацiй про доступ до
безотrпатноi rравовоТ допомоги

Фучко Л.М
,Щулаш 0,I.

KBlTellb-
червень kиbl(icTb заходiв

-]

3ахiд 1.1.14. Висryпи на радiо з

роз'яснеЕItями громадянам
гаранIованих iM Констиryцiсю та
законами Украiни прав у рiзних
сферах житгя

травень Кiлькiсть впсгупiв
I

Фучко Л.М,
Дудаш o.I.

Попадинець В.Ю,
Фу.rко Л.М.
Дудаш o.I


