
ЗЛТВЕРДЖЕНО
.Ц,прекгор Хустського мiсцевого цея.rр_у
' ' 

з нrдднвя безоплетяоi BTopHHHor

пра

Квrртальпий плдш заходiв Хустсько
квартrл 2020 ррку

rо мiсцевого цептру з пrдsrrня безоплатноi вторинпоi правовоi допомоги вд lV

року

зЕачсння
llоказнпка

резул ьтати а-
Hocтi

вl!коitа$ня
за ходу

п/п Найменуввltня завд,ння

Зд&дrвяя 1.1. Paнflin доglуп т8

iнклюзявшiсть

3ахiя, 1.1.1.Провелсн
прввопросвiтничьки

вiдповидльfi пR виконsвець зlхqду
-Jirшi.iддirу аОо слукбовоI особи

(ва
)

Богдан А. А, , лltркгор;
ХYдинець М.В. - засryпник начiurьника

вiллiлу правопросвiтницгм та наданвя

безоплатноi правовоi допомоги

На9мевування
покlзняка

результатн в вос
Ti s1rковаllяя

38ходу

кiлькiс,гь заходtв

Н!fi мешувrння зsходу для
вl|конаяшя 1авдапня

Суб'
ня $асlчтабних
х заходiв

3ахiл l .l .2.Проведення
правопрсвiтнлшкого захолу

a

ll I

Tepмiп (д!та)
впконашня

з8ходу

"Правовий кiноза_,|" для студе}ftlВ,

Боrдан А. А. - директорi
лис,юпад kirbkicтb заходiв
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худ
икаьнначмпl!иквм застунеи ць

яннадантаиlTH цтаасо вп авопрвlдд лу р гиопомI доaTHol правовобезопл

впо, осiб з iнвалiднiстю,
iнчrих осiб

дiтей та

6кiлькiсть заходiвхоатtнь,
лисmпад,
Фудень

Богдан А.А. - дирекюр цснтуi
хчдинець М.В.- звсryпник начальника

"ibiny 
прчrопро""iтництва та надання

бсзоплатноТ правовоi допомоги;

Бслень С.В, - засryпник начаJlьника

вiддiлу
Вrrногралiвського бюро правовоl

допомоги;
Банк А.В,, начsJIьник в1,1цlлу

ДYбiвсьlФю бюро првовоТ допомоги

Ё*Й"Й Ю.В. - ,,о начальниха вiддiлу
BoBol

lддlл
ги;

гиопомдоnpalBcч бюроькоmТя
акиaJlbH уначмоuькополов

опомдоправовоllжгl бюром рсбкою
к|,| ддlлBlн уiцначвхя вСавул

огидопомправовоiкого бюровсьахр

3ахiд l "1.з. проведеяня

правопросвiтницъких заходlв,

anp""o**", на роз'ясfiення змlсry

ключових реформ (зм|н у
заrонолавствi) у сфсрi соцiальною

захвсry освiти, охороtiи зJlоров'я,

пенсifiноrо забезпечеt| ня тоцо

зкiлькiсть заходiвжовтень,
лиgЮПаД,
грудень

Белеяь С.В. -заступник нача,ьника

вiддiлу
ВияогралiвсьIою бюро правовоl

допомоги.

просвiтничтвавiллiлу

iддiлу
правовоl

никанач:Lлникпвм засryцьХупине
янаданнтап вора

гиопомдоoI правовобезоплатн
вкниначалвв.кяСавул

огидопомкоговсьaxl бюрор

3ахiд 1-1.4. Проведсвня с

зчсmiчей (хруглi столи, цlльов|

сЪмiнари, тренiнги) з меmю

налагодження спiвпрацl з

комунаJIьними уставовами,
юриличними клiнiками, органами

,riсчевого самовр"дуван "я,
rDомадським и органiзацiями для

оЪюrор""", найакryальнiших питань

жпrr" iро"ад,,"*"сry та дотримання

пDав вразJIивих кsтсгорiй oclo,

пiдвийння правовот обiзнаностt

населення

пiльних

6кiлькiсть заходiвжоRIень.
листопад,

грудень

Богдан Д.Д. - дирекmр ценТрУ;

xuon""* М.в.- засryпник начальника

,ibiny пр""опро."iтництва та надання

безоплатноТ правовоi допомоги;

Белень С,В. -заступник яачаJIьника

Виноградiвською бюро правовоТ
вirдiлу

3ахiд1.1.5. Проведення

правопросвiтницьких заходlв,

спDямованltх
на запобiгаян" 

"ипадхаItl 
домgшнього

насильства, дискрим lнацl!,

злочинностi



ilчбiвською бюро правовоi допомоги

d*"Ъ"й ю.в.- ,.о. начальника вiддiлу

ТячiвсьlФго бюро правовоТ допомогиi

кополовець о.м.,начальник вiддlлу

Мiжгiрського бюро правовоI допомоги;

Савул як В-в.- начальняк вiддiлу

PaxiBc ькою бюро правовоi допомоги
зкiлькiсть заходiвжовтеuь,

листопад,

Фудень

Хчдинець М. В. - засryпник яачальника

чiлпiпу прчrопро"чiтнишгва та надання

безопл8гноТ правовоI допомогиi
Савчляк В.В. - начальник вl'цlлу

Рахiвською бюро праsовоi допомоги;

кополовець о. М. - вачаJIьник вl]ЦlЛУ

Мiжгiрськоm бюро правовоi допомогиi

Захiд 1,1.6. Проведення тематичних

ceMiHapiB, лекшifi , зустрiчей.з

поавовоi освiти дtя octo, якt

*",,.*"a" до о"новних соцiальних t

лемоrрафiчних груп населення,

iнвалiдiв, пенсtонерlв

кiлькiсть заходiвжовтень,
листопац

грудень

Богдан А.А. , директор центру;

Хчдинець М.В., засryпнttх начальника

"iЬiпуЪр"rопр."iтництва 
та надання

бсзоплатноi правовоТ допомоги;

Бслень С-В. -засryпник начальника

вiллiлу
Виногралiвсьюго бюро правовоl

допомоги;
Банк А.В.-начальник вlддlлу

Дчбiвсьtого бюро прsвовоТ допомолн 
.

ЬЬебинка Ю.В.- в.о, начаJrьника вtддlлу

Тячiвсьюю бюро правоsоi допомоги;

ilкгiрс

вин к uцlл у_начаlлмоцьoJloBeКоп
огиомдопког0 правовоТбюром

ин к вiддiлув начальвкСавуля
идопомогBolбюго правоiBcbKo роРах

Захiл 1.1.7. Провелеяня

правопросвiтн ичьких_заходlв,

спрямованих на зепоOlгания

безробiтrю

6кiлькiсть заходlвФуденьБогдан А.А. - днректор цснтруl

Хчдинець М.В., засryпник начальника

"iллiпу 
прч"опроa,iтництва та надаяня

безоплатноi правовоI допомоги;

Белень С.В. -застулних начаJrьнцка

вiддiлу
В и но гралiвсьrо rо бюро правовоl

допомоги;
Банк А.В.-вачальн

.Щубiвсьrою бюро
ик вiддiлу
правовоТ допомоги

заходiв, прнсвячених до

ВсеукраТнського дня безоплfi Hol

поавовоi допомоги ( в тому числl

блешмоби, уроки npaBa, брейн,

рипги, та iH.)

6



lддlлУ

допомоги;
iддИу

iBcbKo

викаьналl{о. ачввюнкаСелеби rиодопомькOю прsвовоilBc бюроТяч
Blник ддlлум-начмоцьвеКополо

бm правовоiюроlжгlм рсько
вкни,lлначввкСавуля

гипомоl доого правовобюрРах
кiлькiсть заходiвжоат€нь,

листопад,
грудевь

Хчдинець М. В. - засryпяliк
вi'ллЬу правопросвiтниrrтва
безоматноi правовоТ допомоги;

Савчляк В.В. - начальник вlддlлу

Рахiвсьtого бюро правовоi допомоги;

Ъ*"Оr--, Ю.d.- 
",Ь, 

начальниха вiддiлу

Тячiвського бюро правовоi лопомоги

начальника
та надання3ахiд 1.1.9. Провсдсвня тематичних

il"iupi", п"i,.iИ,,усцiчей лля лiтей

сиоiт. дiтей, позбашених
баiь*i"сьrоrо пiклування, дiтей якi

пеDсбчвають у скл8дних житт€вих

обьвинах, дiтей якi пострахдали

внвслiдок во€нних дiй та збройних

rонфiкгiв
кiлькiсть заходiвжовтень

Богдsн Д.Д. - дирекrор центру;

ХчдинЁць М.В., заступник начальника

,ibiny прr"опро""iтництва та надавня

безоплатноi правовоТ допомоги

3ахiд l. l. l 0. Проведення тематичних

ieMiHaoiB, зустрiчей для ВПО для

виоiчrення найбiльш актуальних ..

npbuornlt nnrun" 
"**8ноТ 

категорli

насалення
кiлькiсгь заходiвгрудеь

Богдан А,А. - дирекгор центу;
x"on*a,r, М.В.- заступник нач8JIьник8

вiллiпу правопрос"iтництва та надання

безоплатноТ правовоi допомоrя

Захiд 1,1.1 l. Провсдення навчань

(ceMiHapiB, круглих сmлiв) з прав

людвнll длi представн}rкlв

,оо-Й""*п* 
"nyr.O 

органiв лсржавноi

влади та органiв мiсцевого

самоврядувавня
кiлькiсть

публiкачiй
жовтень,
листопад,
грудень

хYдинець М,В.- засryпник нач

,i.ллiny пр""опро."iтництва та

безопл8тноi првовоi допомоги;

Белень С.В. -заступник начаJlьника

вiддiлу
Виногралiвською бюро правовоt

допомогиi
Банк А.В.,начsльник вlддlлу
пчбiвською бюро правовоТ допомоги

Ё*.Ъ"--" rO.B.- в.Ь. начальника вiллiлу

альника
надання

ги;
iжгiр

iддiлу

гиодоломгоьlФ opaBoBoiiBc бюрочят
вк lддм iлуниначмовецьполоКо

помоlво дообюго правосько рм
вl1н халачнв.кявул

захiд 1.1.12. Пiдгоmвка та

Dозмiщення на сайтах державних

Ьоганiв, органiв MicrtcBom

aчuо"р"лу"ч"",, Фомадських
об'слнань iнформачiТ правового

хапактеру, магерiалiв цодо_ _
функчiонування системи Бl lл
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Рsхiвського бюро правово i допомоги
KиbKicтb

публiкацiй
,(овтень,
листопщl

грудеяь

хYдивець М.в.- заgryпник начальника

вiллiлу правопросяiтнllцтва та надання

безоплатноi праsовоi допомоги;

Банк А.В.- начOльнIк вllцlлу

Дубiвсьюm бюро правовоТ допомоги;

Кополовець О.М.-начальвик аlддlлу

Мiжгiрського бюро правовоi допомоги

важlивоТ для захliсту прав Фомадя

ýl тому числi сочiальна реклама) на

офiшiйному веб,сайтi регiональноm
центу, центiв зайнятостi,

сочiальних мережах, громадських

мiсttях

3sхiд 1.1.13. Розмiч!сняя iHформачii,

кiлькiсть
публiкачiй

жовтень,
листопал

грудень

ХYдинець М.В., заступник начальнвка

"ibiny 
про"опро".iтнкцтва та надання

безоплатноi правовоI допомоги;

Белень С.В. - заступник начаJlьника

вiддiлу
Виногралiвсьюю бюро правовоt

Мiжгiрськоm бюро правовоi допомоги

Захiд 1.1.I4, Опублiкування у
друttованих мiсцсвнх ЗМl статей._

правового характсру, консул ьтацlя та

iнформачiй про доступ до

безоплатноТ правовоТ допомоги

кiлькiсть
виступiв

грудень
Богдан А.А. - директор;
Хчдинець М,В. - заступник начшьнltм

"iллiлу 
правопрос"iтннцтва та надання

безоллатноТ правовоi допомоги

Захiд l,1.16, Виступи на MicueBoMy

телебаченвi з роз'ясненммн
mомаruнам гаранmвахих lM

Ёонстиryшiсю та заlФнами Украiни

прав у рiзних сферах lкиття

хiлькiсть заходiвжоЕтеýьt

листопал
грудевь

Хчдинець М.В.- зясryпник начальника

Bibioy прч"опро""iтняцтвата надання

безоплатноi правовоТ допомоги:

Белень С.В. - заступник начаJlьника

вiллiлу
Виног?адiвського бюро правовоl

допомоги;
Банк А.В.- начальник вlдд|лу

Дчбiвськоm бюро правовоТ лопомоги

ёпеЪпн*а Ю.Вl в.о. начшьника вiддiлу

Тячiвсьt<ого бюро правовоi допомоги;

Кополовець о.М., начаJlьник вllцlлу
огидопо lкоmlжгlм правовоiбюрорс

вк iддiльнн уначzцввкСsвуля
огидопомrcькоlBc правовобюроРах

Захiд l. l. l ?. Проведевня вуличноrо

iнtфрмування населеняя,
Dозповсюмення серед населення

iHбoBMaui йноm лрукованоrc вцд,нн,

"u'niu"o"y 
r"uur"*y вiдпов_iдно до

iHTepeciB чiлювоi аулиmрtt

кiлькiсть заходiвФуденьБогдан д.д. - дирекгор;
Захiд 1.1.18 Публiчна презентацlя

bTaTiB дiяльностi РЦ та
резул

I

l8

l



лiдпорядlФваних МЦ та бюро
правовоt допомогн для Фомад,
паpIнерiв та 3Ml

Хулинеш М.В. - засryпник начlцьника
вi.олiлу правопросвiтництва та надання
бсзоплатноТ правовоi допомоги

Захiд 1.1.19. Виготовлення та
розповсюмсння власних
iяформачiйних MaTepiMiB (буклстiв,
фасрiв, метоличних мrrсрiалiв
Tou.lo) щодо функцiовування системи
Бпд

Хулинечь М.В.- заgryпник начальника
вiллiлу прrвопросвiтництва та надlння
безоплатноТ правовоi доп(жогиi
Бвлснь С.В. -заступник начальника
вlддlлу
Виногралiвського бюро правоsоТ
доломоги;
Банк А.В.- началькнк вiл.оJлу
,Щ56iвсыоm бюро правовоi допомогн
Салсбинка Ю.В.- в.о. начальника вiддiлу
Тячiвською бюро правовоТ допомоги;
Кополовець О.М. - начальник вiддiлу
Мiжгiрсьюrо бюро прsовоi допомогr;
СавулякВ.В. - начальяик вiллiлу
Рахiвською бюро правовоi допомоги

жовтень,
лисmпад.
грудень

тираж 825

Захiд 1.1 .20. Орг8нiзачiя роботи
дистанцiйних lФнсультачiйвих
пункгiв приfiому rромадян на базi
ДержавноТ служби зайняmстi

ХУДИНеЦь М.В._ заступник начальника
вiллiлу правопросвiтництвв 1в надання
бсзоплатноi правовоТ допомоги;
Белень С.В. - засryпник яачальника
вiддiлу
Вияогралiвського бюро правовоi
допомоги;
Банк А.В.-начальник вiллiлу
Дубiвською бюро правовоI лопомоги
Селебинr,а Ю.В. . в.о. начальника
вiлдiлу Тячiвсьlого бюро праOовоi
ДОПОItiОГи;

Кополовець О.М.- начальник вiллiлу
Мiжгiрськоm бюро правовоТ допомоги;
Савуляк В.В.- начальник вiдлiлу
PaxiBcbt<oю бtоро правовоi допомоги

жоатень,
лисmпад,
Фудень

кiлькiсть внiъдiв 2l

3ахiд l. |.2l. органiзачiя робmи
дистанцiйяоm консультачiйноm
пункту лрийому rромадян на базi
мiських та районних Управлiннях
сочiальною захисry населеняя

Хулинсчь М.В.- засryпник начальвлка
вiллiлу правопросвiтнимцтва та надання
бФоплатноi правовоi| допомоги;
Белень С.В. -заступник начмьника
вiллiлу

жоЕгень,
лиGтопал
грудень

кlлькlсть виlзд|в 2з



Виногралiвською бюро правоsоТ

допомогиi
Банк А.в.-начальник вlддtлу

ftбiвсьюго бюро правовоТ допомоти 
.

Селебивка Ю.В.- в.о. началъника вlддUlу

ТячiвсьtФго бюро правовоi допомоги;

Кополовець О.М.- начаJlьнпк вlддlлу

Мiхгiрсьхоrо бюро правовоТ допомоги;

Савуляк В.В.- начальник вlд.дlлу

Рахiвськоrо бюро прsвовоj допомоги
кiлькiсть ЕиiiдiвжоЕrгеньХчдинець М.В.- заступнt,tк начальника

"ibiny 
прччопро.riтництва та надання

безоплатноI правовоТ допомогli;
Келемен Д-В.- зsgгупник r$чUIьнпка

вiдлiлу правопросвiтництва та надання

безоплrгноТ правовоТ допомоги

Захiд 1.1,22. Оргаяiзачiя роботи
дистанцiйвих tонсультачiйних
пункгiв прltйому громалян у
поимiшеняях териmрвльних
оЬганiзацifi осiб з iявалiднiстю,
виробничих пiлприемсгвах YTOf
|iу"r.r-Т r"р"-рiал ьноТ органiзацii

глухих УТОГ)
кiлькiсть виi'здiвжоRIеньХудинець М.В., зsступник начальника

вiлдiлу правопросвiтництва та надання

безоплатноТ правовоi допомогиi
Белень С.В. - засryпник начальника

вiл.лiлу
Винограпiвськоrо бюро правовоl

допомоги

Захiд 1.1.2З. Органiзачiя роботи
дпстанцiйних tюнсультацiИних

пунrтiв приПому громадян на базi

вiйськових часгин, профlльних

громадських оргаfi iзачiях BeTepaHlB

вiйни

кiлькiсть виiздiвжовт€нь,
лисmпаJL
грудень

Савчляк В.В.- начальник вi'цiлу
PaxiBcbrom бюро правовоi допoмоrи]
Баранюк В. М. - юловниП спецlалlст

вiллiлу Рахiвського бюро правовоl

допомоги;
Мандзюк М.П. - головний спецiалlfi
вiллiлу Ржiвсьtсого бюро правовоТ

допомоги

3ахiл 1.1-24. Органiзачiя роботи
диgганцiйних tонсультацiйних
пчнкгiв пDийому громалян у
примiшеннi Велихобичкiвськоi
селищноi ради

кiлькiсть виi'здiвжовтень,
лисюпа,ll,
Фудень

Хчдинець М.В,- заступник начаJпьника

"ibiny 
прчrопроa"iтництва та надання

безоплrтноi правоsоТ допомоги;

Бе,пеflь С.В. - заqгупнпк н8ч8льника

вiддiлу
Винограл,iвського бюро правовоl

допомоги;

3ахiд 1.1.25. Органiзачiя роботи
дистанцiйних tовсультачiйних
пункгiв прийому громалян у
лоимiчrеннi УВП Nр 9 та струкryрних

пiдроздiлiв фiлiI ДУ (Центр

пробачiiя

l5



Савуляк В.В. - начальник в

Рахiвсьюго бюро правовоl

Селебвнка Ю.В, , в,о, начаJIьника..

вiддiлу Тячiвськоm бюро првовоt

iддiлу
допомогиi

lжгl

допомоги
ки lддвьн lлудlачнмо.половецьКо огидопомвовопрабюроькоюм рс по MlPl

нсобхiдвостi
кiлькiсгь виlъдiв

Виноградiвською бюро правовоI

вulдlл

помоги;

иканначмин кп.вм застуен цьХуди
на.даннятаиuтвасв lTHправопроу

помогиlво дооправплЕтнобезо икаальнначин кв заступд.Келемен нlшання1авацтв lцlл правопросвiтнну
доlо правовоlбезоплатн каинначаJl ькинп-застус.сньБел

lrlдlл

вiддiлу
гиlправовоi допомо

ьяик вi.п.лiлу

огидопом
кц iлувlддьнначаJl.вБанк

допомогипра8овоiвського бюроДуб вьника уначм.о.вюкаселебин огидопомвоправовського бюроячт
ин кач?lль_нмокополовець

кого бюроlжм гiрсь
ajtначtвкяСавул иогдопомlвогоко пр8вовсь бюроРах

siддiлу

населення

адресноi

няннадаяlзацlган,26 Орзаходiв
оавоtплдтно прбезо
твамим версщеяинезахдопомоги

кiлькiсть виiздiвжоЕrень,
листопад,
грудснь

Виноградiвськоrо бюро правовоt

iддiлу

ги;
гiрсьюrо

оги;допом
вll киначалвБsнк помоrидоправовоТкого бюровсдубi ака |ддlлуиьнlллначоввю.нкаСелеби гипомодоправоsоiвсь бюрокоюячт

8lддиьн к lлуначммоцькополове опомI доправовобюроlжм
вник ушl]лачаJ|нввкялСаву

вiддiлу

захiд t . 1.27.зsбезпечення
елекгронних cepBiciB MiH

доступу до
icTepcтBa

юстичiI Украiнх

по иiрi
необхiдяостi

,(оЕгень
лнсmпад,
Фудень



Рахiвсьrогэ бюро правовоi допомоги
6кiлькiсть

оновJlеяь
жовтень,
листопад,
грудеЁь

Келемен .Щ.В. - засryппик начаJlьнпка

вiллiлу правопросвiтннцтва та хаддння

безоплтноТ правовоТ допомогиi
Белень С.В. - засryпник начдIьника

вiллiлу Винограпiвсьrою бюро првовоt

допомоги;
Савчляк В.В. - начшьник вiддiлу

РахIвсьюm бюро праsовоi допомоги

3ахiд 1.2.2.

Рсд8ryвання та пiдтримка в

акryальному cTaHi прввових

юнсчльтацiй розмiщенж в

оо"iд,о*-i"фор""цiИнiй плаформi

<WikiLegalAid>

кiлькiсть заходiвгрудень
Богдан А.А. - дирекюр;
Колемен Д.В. - заступник начальника

вiллiлу правопросвiтництва та надавня

безоплатноi правовоI допомоги

3ахiд 1.2.3,Поrryляризацiя довiдюво-
iнфоDмацiйно1 платформи правових

rонсультачi й <WikiLegalAid)

3авдання 1.2. wikiLegalAid2

зустрiчей
кlлькlстьл истопад

Богдан А.А, - дирекгор;
Хчдинець М.В. - заступник начальника

uibiny прч"опроaaiтництва та надання

безоплатноi правовоТ допомоги

Захiд l.З, l. Залучення партнерськl,tх

органiзацiй до спiвпрачi в частинt

персяаправлення клiсвтIв до

спечiалiзованих установ,
Запровалжсн ня ефкгивноюг
механiзму перенаправлення клl€нтlв

tliж мережею БПД та незалежними

проваИдерами кiлькiсть
зустрiчей

листопад
Богдан А.А. - диреlсорi
Хyдинець М.В, , засryпник начмьника

"i'ллiпу 
прuчопро""iтництва та вадання

бсзоплатноТ правовоi допомоги

Зжiд 1.3.2. Пiдписання нових

Меморанлумiв про спiвпрачю
(зустрiч i, обюворення резул ьтапв

спiвпрацi та мпрацюввння HoBtlx

пiдходiв). Укладскня додаткових

уrод/меморандумiв про

перенаправлення. 3бiр, заповненях

партнерами, а$кет партнерських

оргаяiзацiИ

3авдавня 1.3.

Мехяшlзм переllапрlвJlення

равовоI омогlIдопплlтноlбезоKicuitl послугIriскгпкл отрямують

I

I



листопад кЙькiсть зустрiчей

4 3авданн9 2.1. PEER REvIEw Захiл 2.1. l.Органiзаuiя та

пооведевня круглих cToJtiB, роOочих

зчсmiчей, тренiнгiв для адвокатll з

мЙю об.оворен"я складних та

Богдан А.А., директорi
Поrовба Т. В. - начальних вl,цlлJ
obru"lrouiT "*u""" 

БВПД та роботи з Гi

надавачами

акг)аJlьних питsнь; поlлирення

позитивного досвiду, крачrих

пракгик адвокатiв, якi прачюють у

сист€мi БПД

кiлькiсть зустрiчеfiл нстопад
Богдав А.А- - дирек,ор;
Хчдинець М. В. - заступних начальника

"i-ioy 
прч"опроa"iтництва та надання

безоплатноТ правовоТ дOломоги

3Bxil 2.2. l. Провелення

iвформачiйноi кампанiТ щодо

зitлччення партнерських
гоомалських органiзачiй ло

Йраiнськоj шtоли правосуддя

Завдвння 2.2 Украiнська шкФr,
практltчнпх зяань з пптань доступу

до правосуддя

5

кiлькiсть заходiвжовтень
Богдан А.А. * дирекгорi
Келемсн [.В. - засгупник |lачаJlьяика

вiл,пiлу правопросвiтництва та наданяя

безоплатноТ правовоi допомоги

Захiд 2-3. l. Вияшrення акrуаJlьних

пDавових проФем (факIiв

"n"rar"n" 
порушень прав лtоднни),

пiлюювка та розробка заходlв

реагумння ( буклети,_брUlури,
пам'ятки, консультацll,)

завдавня 2.3. Sarategic lit igation6

3.

своIхцпiза правост для ре8лмс/*пllrlxв громадахlодllл терпторir,,rьу
хiлькiсть заходiвлистопад

Хчдинець М. В. - заступняк

вiллiлу правопросвiтничтва
безоплатноi правовоi допомогиi

Келемен [.В. , заступник начальника

начаJl ьника
та надавня

вiллiлу
равовоi

яllнада}lтацтваtllTHсвправопро
огидоломпaтиolбезопл

3ахiд 3.1.1.
ПDоведення iнформачiйноi квмпанtl

nio вiлновне правосуддя, пошук |

змr{еннл медlатор|в

3авдsння 3.1. Вiдновяе превосуддя,

Медiаuiя
1

кiлькiсть заходiвжовтень
Богдан А.А. - дирекюр;
Хчдинець М. В. - заст5tпник начальяика

,ibiny прч"опро",iтництш та надання

безоплатноi правовоТ доломоги

3ахiд

студе

lззаходlанняведе,2.з про
йнихнцlпотеBlта дборунязалучен

11стес |4нте дов/воло plBпрстендентl
наснюваJIьяно-йацl рознформБпд

ихвнакгинт| в!серед,робота ихьовцlлих групахнlзругромшцн

3авланвя 3.2. MepelKa
волонтерlв/А}tбасrlори БПД

l

l

l

l

l
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кiлькiсть заходlагруден ь
Богдан А.А. - дирекrорi
iir""r""b М. В. - заступннк начмьника

Ьйоу пр""опро",iтви цтва та надання

безоплатяоТ правовоi допомоги

Захiд 3,3.1. Розвиmк паргяерських

Meoer< та взаемодiя з органами

мiсuевого самоврядування з мстою

l".;Hfl:"###"Jж"Tfi,f 
'"

профiлювiдповiдно

lBвцнакоив
,i}

кост!яня узалгIен
ькихкола громадсшхнайя иршого

гойцlнlзаорга

3sвдgЕкя 3J. не,sлеrr$ri
проваfiдерп БПД

9

24кiлькiсть зустрiчейховтень,
листопад!

грудень

Впноградiвською бюро пра9овоi

вiддiл
ги;

iддiлу
ги;

iмiл

оом гв;пдо
ддlлBlьник уначмвкБан гидопомовоправобюроькоювсдубi каиьн уначаловвюнхаибСеле ооомдоправовоькоюТя lBc бюро

виьн кaJrначмо.цьовеполко помоl добrо правовоюром irr<гiрсько
вкни уfiачальввСавуляк гиолопомго правовоiвс бюроькоРах

вiллiлу

вiддiлу

сэ

каьниалк нач,,пн.в засryмнеи цьхуд яннта надацтва|1правопросвiтн
допомогиправовоiплатRоlбезо каниальnarIкниаступвд.Келемен нянадантацтваiтнимсвправопро

огlll допомвоlплатво пра8обезо
каинначалин кп-засryБвлень

вiддiлу

3ахiд 3-3.2. Надання м

допомоги омс urодо

етодичноI
органiзацiТ

ними надання БПД

кiлькiсть зустрiчейгрудень
Богдав д,д. - диреlсор;-Хiiнець 

М, В. - заступних начаJrьникi

"ifriny 
пр""опро",iтництва та надання

безоплmноi правовоI допомоги

надання БПД
iдходiв

ихяllп робочп3з роаедеахз lд
поиlзн партнсрамтачей арадзустр таTaTlB роботttрезулобговоревню

допвихноняllнапрацюва

кiлькiсть зустрiчейлистопад
Богдан д.Д. - днректорi-У",i*еuь 

М. В, - засryпних наqальника

"Ыin" 
про"опро""iтяицтва та над8ння

безоплатно' правовоТ допомоги

3ахiд з.3.4.
зустрiчей iз
мiсцевого с

Проведення робочих
представниками оргавlв

амоврядування,
пеожавних органiв, Фомадських
ойнiзацiи з матою налагодження

"ii"npaui 
ru роз"",ку партнерських

[!ерФх, зшучення нових

l

l

l



стеЙкхолдерiв, у тому чt,tс,li,

створення нез8лежноm провайдера

на piBHi теряторiал ьн t{x. громад,

НалаrOшкення спiвпрацi з

юридичннми клiнiками
кiлькiсть

узагаJlьнен ь
жовтеньХчдинеш М. В. - засгупник начальниЕ

"i.ллiny 
праrопро""iтницгва та надання

безоплатно1 правовоi допомоги

3ахiл, 3.4.1. Формувавня та

пiдтримsння в акryальному cTaHl

карги пр!вових потреб

териюрiмьних громал

кlлькIсть
дослiдtкень

листOпад
Худинець М. В. - заступяик начмьника

"i-ллiny 
прr"опро""iтництва та надання

6€зоплатно'f правовоТ допомоги;
Кслемсн [,В. - засryпник начаJIьника

вiлдiлу правопросвiтництва та наданяя

безопJrfiгноТ прaвовоi допомоги

Захiд 3.4.2. Провсдення локаJlьЁих

дослiджснь шод0 вttзначення

поавових потреб r?омадян,

зЬо"олсносri населення пооIугам и

цснтрiв БВПД

3авдання 3.4. Вllзначешшя правовпх

потреб грошадян
l0

кiльхiсть заходiвлистопад
Богдав А.А. - дпр€ктор;
Худинець М. В. - заступник начальника

"Й,дiпу 
про"опро""iтництва та наданвя

безоплатноТ правовоТ допомоги

Захiд 4. l. l..Проведекня рiзних
хомунiкативних захолiв щоло

покоащення обмiну досвlдом та

поЙащення взасмодiI rT

результативностi роботи ucHTplB з

надання безоплатноТ агорllнноl

правовоТ допомоги

управлiння сrrстемою БПД
ll

3кiлькiсть
монimрингiв

жоатень,
листопал
грудень

Богдан А.А, - дирекrор
захiд 4. 1.2.проведення Мц
p"ryn"p*oro uонirорин ry дiяльностi

бюро пDавовоI допомоги та

оцЙювiння яlостi послуг БП.Ц, шо

ними надаються

кiлькiсть заходiвжовтень,
листопад,
грудень

Поювба Т.В. - начшьник вiллiлу

о|ганiзачii налавня БВПДта роботи з iI

яадавачами

3ахiд 4.2.1 .Пiдготовка до
впDовадхеняя електронною
*uбi*"ry 

"ouo*o* 
.истеми БПД

кiлькiсть заходiвжоатень,
лисmпал
r?удень

Богдан А.А. - дирекгор
захiд 4.2.2.пiдмювка до

впрвадкення сист9ми електронного

локументообiry

3авдання 4.2. оптtrмiзовапl
BllтPaтll

|2

по Mlpl
необхiдностi

по Mipi
необхiдностi

l

I

l

3авдаЕпя 4.1. Вдосковалене



Kbыicтb
закупiвсль

листопiulБогдан А,А. - дяреrюр;
Гiнцяк о.Й. - пачшьник вiлдiлу

фiнансiв, бухгаlrтсрс ьtою облiку та

звiтностi

Захiл 4.2.3. 3вкупiвля та
встаноцлення яеобхiдноm
обладнання в центах з надання

б€зоплатноТ smр8нноi правовоi

попомоги ( у тч. бюро правовоТ

лопомоги) та полiпшrвння

спромо:кностi бюро по залуqенню

фахiвчiв лля проведеrtня

к)нсультумння

кiлькiсть .чосryпiвх(овтсвь,
лисmпад,
грудень

Худинсць М.В. , засryпник начальника

вiллiлу правопрсвiтвицтва та вадання

безоплатноТ правовоi допомоги;
Келемсн Д.В. , заступкик начальника

вiллiлу правопросвiтнrtмцтва та надання

безоплатноi правовоi доломоги;
Белонь С.В. , засryпник начаJIъника

вiллiлу
Виноградiвсьlюrо бюро правовоl

допомоги;
Баяк А.В .- начальник вlддlлу

,Щубiвською бюро правовоI лопомоги

Селебинка Ю.В., в.о. яаqальника

вiддiлу Тячiвсьrоm бюр правовоi

допомоги;
Кополовеш О.М. - начальцик вlддlлу

l допомогикоюм гlж прааовобюрорсь
нач?Lл ьник вi.олiлувв,якСsвул

помогидокогоахр правовоiвсь бюро

3ахiд 4.3. 1,Забезпечення доступу
особи до елекгронних cepBiciB ПФl
ДФС задля пришвидлення
процедури пiгrверлжсння
налехносгi особи до суб'сктiв права

на БВПД

3амaЕяя 4.3. lновацiПнпR портал

lТ-рiшевь правовtlх пllтань
lэ

2

по Mlpl
нэобхiдностi


