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,} l}cl)cclrfl 2020 poli\.

paBoBoi допомоги на Iv квартал
квартальниli план заходiв Мукачiвського мiсцевого цент|)у з надання безоплатноi п

2020 року

п/п Наirпtенування
fавдання

Еайменувпнпя зяходу для
вIlконання завдання

BiдпoBi.riutыlttii
BlltioliilBcltb зlrхо.ц. (llil

piBlli ltiиLпl дбо c.l]fiol}oi
особll*)

Teprrill (шr,tа)
l}llt,iollIlllllrI .JilхO,ц!'

Наirменування
пока}ника

результативносгi
виконання

Значення
показнllка

результатrrвностi
виконанпя

]аходу
'екти вiдповiдrrого п ава мають lвниl{ до пдоБП

правопросв'тнпцьхого .}il\oJ.\,

"Првовиir кiноза_п",1ля cn:cHTiB_
впо. осiб з iквалiлiсгю. дiтеii та
iншпх осiб

р Мl,качisського
мц.
Вiлiл праоолlrtл-вi l яицt ва

наtланкя БП!.
вiлiл правовоi iн{rор,lrацii
та консультачii.
вiддiл пр.lсгавниrгва.
вiддiлк бюр правовот
дополlоrll

{rцcr.To

г|)!,.1сllь Кiлькiсrr, зrtхо;thl

1

3ахir l.t. PaHBiir досгr.п
та iнrcтозlrввiсгь

Ъхi: l. l.З.Провeдення
првопрсвiтнrtцькr{х ,lа\одiв.

сцряi\tовакl{х на р]'яснення зrliсг_r
t!]ючовп\ pr|loprr (lltiB },
законодавсгвi ) 1, сферi соцiа.rьного

.Щttрсlrтор Мткачiвського
мц.
Вiлi.л првопросвiтнпчтва
та Еисilодii ] с\,б'€tтаI!Il
над.lння БПД

;lioB,l'ellb,
,lrllc,t,ollill, гр},Jlсllь

Ki.rыricтt, заrо:lilr
5

l



,}axllcт\. ocвiтlt. о\оронл,t_lоров'я_
пснсiIiяого,!абе,}лсчсння. тощо Та Koнc]']'l ЬТR Цii.

Вi::iл лр:сгавничтва,
Вi.элiлrr бюро правовоi
допо)lогll

Вiлi.,t правовоi iн{)орItilцii

Заýir 1,1,+, Провс:сння слiльннх
зчсч;iчеli (кр\ r_]i сго,,Iи. цi-.Iьовi
cerriHaptr. Фснiнrп) ] t\Iетою
наJагол\€ннл спiвпр:tui ]
Ko)I\ на,]ьtlll}lи \,становаItи_
юриjtlнн}rlлl lcriHixauи. органаltrt
rtiсцевого са]tоврл\ ванпя.
гporta.lcbкll\tll органi,}:lцiя,\rи !lя
обговорення HaГraKTva;rbHimlt.x
пlfтань життя гроrtад ихпст\ та
Jотрхrlання прав Bpa].]лBH\
катсгорitj осiб. пИвfiщсння

BoBoi обi,}наносгi нпсслеfi gя

.I[прекюр Мчкачiвського
Nлl
ВiлL: пра вопрсвiтничтва
та вза€лlодii,, сt,б'екга]\tll
надання БП!.
вiлiл правовоi iк(lюрrtацii
та констльтацii.
вiддiлн бtор правовоi
допо!lогll

ll)l,леllь Ki.ll,Kic ть заrо.riв

Зах i: l . l .5. Провс:ен ня
правопросвiтнltцькl{ý ,иrодiв.

спряrrованIt\
на ,впобiгання вIlпаfкаll
]оrlilцlны)го Hacll-TюTBil.
.]rtcýpIirIi нilцii.,}-]о.lпнносгi

Кi.,rыiiсть rаходill

.Щlrрекгор Мr,качiвського
мц
вiлiл прitволрсвiтниrпва
та вза€}lодii з сtб'скгаilх
на]авня БПД
Вiлi-] праsово"l iHrl)opi!ilцii
та конс\,;]ьтацii.
BiлijlH бюро пtrlвовоi
.1оломогrl

.Щирекюр Мl,качiвського
tчfll.
вiлiл правопросвiтпtrчтва
та BиФtof ii 1 с\,б'€кгаrltl
наJання БПД
Вiлiл правоsоl iн{|юрлtацji
та конс1,.зьтtuii_

Вiлiлц б|оро прпDовоi

iýoaтcll l,r
.llllc]olriцr l,рудсllь

Захi: l. 1.6_Провuсннlt тс}tатltчнll\
cerliHapiB. -rскцil-r- зr,сгрiчеii з
правовоi ocBiTI| дrя осiб. яхi
на-Tел?ть _fo ocHoBHItx coцia.rbHltx i
.fс}lограlIliчнltr гт)\,п насс.,tсння_
iнва:riдiв- лeHcioHepiB

iýoBTcllbr
.|lltc,гollalr I,|).t.jlcпb

,Д,иркюр Мr,качiвського
мц

ЗПsiд|. [.7,fl рбggдgцня
прilвопросвiтнпцькхх ,taxo_IiB_

спряпtовавlr\ ва ,ýпобiгOltня ib.otll,c l l ь!
JlllcI'orl:Ll, Г|)!',lСlaЬ

Ki.rыticrr, заrо,liв

Iii.lыiicтb rttro.1iB
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Вiлiл правопрсвiтнпчтва
та в,и€rlоfiТ з с},б'€ьта\!и
на:ання БЛ!.
Biлi,r првовоi iн()орл,ацiТ
та пoHcJ,lbт:lцii-
Bi::i:rn бюро прrrвовоi
допоltогfi

Захi: l. l,8.Провс.лсння теIштllчнпý
ccrtiHitpiB. леrщirl. 'n,сгрiчеii 1
прl|вовоi освiти .аlя oci6. якi
Ha-]gdr.lтb .1о ocHoBHtts соцiальвпs l
:сrrографi.tнltх ФIп flассJеннr.
iHBa-,li:iB. ncHcioHepiB

.Щrtркюр Мl,качiвською
мц.
Вi:.лiл правопросвiтничтва
та в}асitодii,} q,б'cкlil\lIr
на]анrи Б[lД
Вi:.riл правовоi iHl|loprrauii
пл конс!,льтацii.
Вi.r.лiли бюро правовоi
Jопоilоги

;rioa] ell ь,
JlrlcTonil,t! l,|)!,дсllь

Ki.rыiic,l,t, lахо.,liв

2iol},{cllbl
.цIrст0ll8"l. гl}l ]lcl п)

Ki. rbb,icтb raxo,1ilt

lrцrсIстор Мl,r<лчiвсJкого

Захiд 1.1,9. Првсдсння
тс}lilтI|чнll\ ccrriHapiB. лекцifi.
t\ стiчсii -аrя дiтсй cltpiт. дiтеil.
позбав.rскItх бrтькiвського
пiкr1 вання. _liтсй якj псрсбYваюгь
! сЕ]?цнllх жпттсвIlх обсгавннil\_
.liтcji яI(i пocTpa)t(fa:lll внаслiдок
BocBHll.\ Jiii т,}бройвих коЕ{)лitстiв

Jitliд l. l. ](t.Провсдснпл

вiд_liл правопросвiтничтва
та ва eiI o,Iii з с1 б'скпtr пt
на:лння БПД
Вirriл правово1 iHt|loprrauii
та конс\ льтацii.
Вi:.riлп бюро правовоi
lополtогI{

'l{oц,l,cllbt.rlltc,,,oila1, грl,.цсtlь
Ki.rbHicl l, litro_ritr

3
].rlr ВПО rrл вирiшсння найбiльш
IБт)а.,lьнхх правовllх пrгань
вýl,!fi ноТ катсгорii насс.]енн,

ýi_] 1.1,1 l, Првс,lсння навчань
1ccrriHapiB. riд,г,-lItх cro.riB),l прв
.-llo]llнlt .а.lя лрсдспtвхlrкiв
юpttJlfiHlrx c.rli\tr оргаrriв
:cpaiaвHoi вJа_lи та органiв
rtiсцевого саrlовряlr вання

За .Щltрктор Ml качiвського
lvfl.].
вiддiл пр:tвопросвiтяпцтва
та взасrlоfii з cl,б'cKTa:tltt
tlалlння БПД
Bi.]..]i, пр:lвоюi iнфорrrацii
та конс\j,lьтацii.

ll)\llcllb Ki. tы;iс гь litro.liB l

.Ц,прr-юр Мrrечi вського
мц.
Вi:-tiл праволросвiтничтва
та взаслlо:ii з сl,б'схrалtu
tlадання БПД
Вiлiл правовоi iH(loprrauii
пl KoBcJ,.,IbTa цii.
Вirriли бюро пlrавовоi
допо}lогll
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вiддiлп бюро правовоi
-:tопо}lоги
.Щltрекгоlr Мr,кttчiвського
мц.
ВiлLr пlrаволlrосвiтнrrчтва
та Bиcrto:ii з сl,б'п.таlllt
Еадаfiш БПД
ВЬiл лравовоi iHt|юprlraui-r
та копсультачii.
вiдлiлп бюр правовоi
допо}tоги

itioDTcll ь,
.iIrlcToIrlulr гр!.llсllь

Ki.IbKicтr,
rll,б.riкаlдiй 6

.Щltрск-гор Мr,кlчiвського
мц.
Вiлriл праволросвiтнпцтва
та взасrlодiТ з сl,б'€mа.uи
кадrнвл БПД
Вiл,ri-,I правовоi iяt|toprrauiT
та консl,льта uii'.
Вiлi_rп бrор лlявовоi
допоrIоги

,ýoa,lсtlb,
лlIс,tопlц, q}!лсцt

Кi.цы,;iс,r,l,

пl,б.,tiHalliii 3

за\i:1.1.12.Пiдютовка та
ро}.1tiщсння на саiiтаN дерrкавнIlý
орг:lнiв. органiв ;rtiсцевоrо
са}lоврял,вання, гро]Iадськrý
о6'сднань iHt|lopltauii пIмвовоrо
\apaкTcpr]. uaTcl>ia-,tiB щодо
фr,вкuiок.r,вання спстеrпr БПД

iнr|юрrrачii'- &:l)tilltBoi лlя иýt|ст\.
прав ФoUiLfrH (\, To}lt, чllс.]i
соцIаJьнil pcK.,Ia}ta) на orDiцiiiHorlv
всб-с iiтi I)сгiова;Iьного цсtIтi,_
цснтрiв,}ilitвятосгi. соцiа-rьнпх
rlepcrкl.\. гporl;LlcbKltx ltiсцях

3ari:l. l. lЗ, Розrriцення

ЗахЬ l, L I -l,Опr 6.rt кl,вання 1.

-IPYKoB.:}Hllý \tiсцсвtt\ 3Ml сгJтей
пр,lвоволо \ilp:lb-Tcp). конс! jlbтlцiii
та iHr|юprrauiii про lостt,п до
бе,lоп.rатяоi пIlавовоi.fопоrtогtr

,tioo],cllbt
.illlc,roпцll гр!,]lсllь

Ki.ll,t;icrr,
ltl,б.)iKilIliii 3

.Цирt,юр Мl,кгti вського
мц.
Вi:шiл пра вопросвiтнIл чтва
та B,}ilcuo.f ii,} с!б' сk-га\lи
на.л.tнкя БП.Щ.

вiдлiл лрпвовоi iнt|юрыачii

.Щиреrсюр Мl,кпчiвського
l\дL
Вiлi.r правопросвiтнпчтва
та взасrlодii з сl,б'сктаrrп
на.ланпя БП!.
Вiдli-r правовоi iнфорi\Iацij
Та КОНС}';'1ЬТа Цii.
Вiлiлп бюро п;lавовоi
допоI!огп

гp),jlclll, Кi.цы,jсrr, Bttcтt,ttitr l

тс-,rсбачекня ,} 
ро]'ясн€ннrlлtл

гporla]rrн:lrl гaptKToмHttx ii,
Констlгг1 чiсю пt заlФнаrllr YKpаiHIl
прав r рilних c(tcpax жtгггя

розповсюjйсння ссред нассjIсння

Захi: 1. 1, l5, Вltrт\-п}t на rricucBorl].

.,]пrl ичве-lс ll ноIоро
нассjlсняя

за\i] t. L l6, П
iкфорrrr мння

;]крктор Мl,качiвського
чfl_(. :liol1,l,cll bl

.n!lcTOrlit;l, ll))]rcllb Ki.rbKicTb rlxo.tiB l5

i
I

I

l

I

1

l

l

]

l

l

I

вiлiлrr бюр правовоi
-ilопоilоrи
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iнtРорuачiiiного Jpl,KoBalнoro
Bluu]HBrI tla пlхlвов\, Tej\lilтltti!
вiдповi:но,]о iHтcpcciB цi-lьовоi
a],.fиTopii

"I 
правопросвlтн}lцтва

та в,}ilсIlодii ] сl,б'€маlrll
нiцilяl.iя БПД
Вiддi.,l право8оi iвthoprlirцii
та консчльmцii_
вiлi-rш бюро правовоi
.1опоllоги

Вiлi

3ахiд1.1.18. Вlrютв,rсвgя та
рзповсюJrксння Bjиcllll\
iнt|юрма чiliяп.х u атерiал iB
(бl,кtlетiв- ф,rасрiв. .lIвголичнttх
rr;tTepia,rriB тощо) цо.lО
t|ll,нкчiоц,вання clrcrerrп БП!

Bi:.ri:r правопросвiтвичтва
та ýи€лlодii з с\,б'€кта}tи
па:ання БП!.
Вiлiл правовоi ifi qюрпtацii
та коtlсl,льтацii.
вiддiли бюро правовоi
допоllоги

!пркюр Мl,пачiвського
мц. ?lioBTctlb,

.цIlс,rопiul, г|)\:сlпD
Тtцlшri 750

;lioB,l,elll,}
.illlc,tOnil5, ц)!]lсl|ь

Ki.llыticтl, вttiз,riв t5

.Щttреlтор Мr,кttчiвськогоJахiд l. 1.2 (l. органiлrцiя lюботU

Захiд 1.1,l9.Органilацiя роботп .Щирскюр Мчкачiвсьliого
мц.
Biлi;l правопрсвiтництва
тa взасrtо:ii з сl,б'скпtмк
кадакня БП.Щ"

Вiл,riл лравовоТ iнt|юрrlачii
rrl конс\,льтацji_
вi]дi_,lи бюро правовоi
]опо}lоги

jlltй-.]Rцiittlл)i консl.льтацiйниs
пt,нкгiв лрпiiоrt\ цюлrа,rян на базi
ДсрiавноТ с.,l\,жбlt заitнятостi

Ki.,lbHicтr, Bltir.till l5

Вiддiл правопросвiтнIлцтва
та взасrtодii,} с) б'скгаi|и
нlщtння БП.Д.
вiлiл правовот iнфорrrацit
та KoHq,:rbTauii.
Вiлi,,lи бюро праsоsоi
JОПОЛIОГЦ

п\нкг\ приliо..} rlюrmлян на базi
rIicъKltx та районнпý Упрilа]iннях
СОЦlа.]ЬНОГО'ta.\ltcт\ HacOJT eHHЛ

1,1.2l.Орпrнilашiя роботtl
Jlсrанцiiiннх консультачiйнltх
пr xKTiB лриiiоrIу гро,\lп.]ян
lrя Bi licbttoBoc.r1 *.fовцi в на баri
м\,качiвського вiйськового
госпiпl,то

за\i.l .Щlrрекюр МчкачiвсьI,юго
мц
Вiлiл правопрсвiтвIлцтва
пl в]асrlОдii ] с},б-€I(таrл|
на.]аrrкя БПД

1ýo|t,tcl!bl
:,lltc rtrlm, ч).r:сr|ь

Ki.rыiic,t,l, вrriз.tiв 3
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;ioBтclIb,
.illlcToпiцl г|)!,це!|ь



лi.q правовоi iнфор;\tацii
та хонс\ .T ьтацii.
Вirдiлв бюро правовоi
]олоrrогIl

Bi

хi:1.1.!2.Органiзачiя роботlt
.]испнцiйниý KoHcrirbTaцiйrrKx
пr Hh-тiB пpltiroll}. гро}1 -1ян \
лРлrtiщеннях терltторiальких
органiзачiй осiб ] iн&lлiJнiстю.
вяробнп.lлх пi:присrrrсг*tх УТОГ
(Мr,качiвського УВП УТОС)

За .Щtреюор Мухачiвського
мц.
Biлi,r п ра вопросвiтн ицтм
та в,}а€\tодii з с)б'сктаj\lu
надitння БПД
Вiлi,r пlrавовоi iнt[орrrацii
та кокс,t,льтацiТ.
Вi:riлн бюр nlraBoBoi
допо}lогIl

Г|)l';lС|ll, Ki.,tbb,ic,rr, в rr'tз_ritl

ДFреIоор М}.качiвсьtого
мц.
Biлi_-T правопросвiтнttцтва
та K}ac\to]ii з с},б'сгпlrlи
яа_lаиня БПД
Biлi.Jr правовоi iн(l)орlпцii
та конс).]ьтацiТ.
Вiлiлll бюр правовоi
допоIlогIt

г|)!]сlll, Ki.-tыticтb в l li'з.rЬl

,Щ,прекmр Мткачi вського
мц.
Bil:i-l прп BoпpocBiTHttuTBa
то D)ocltolii.l c\.б'chтall!r

',ýoBl,cllb!
.,lllU l Ullil;l, l,|rl,]lcIlb к1.1ьпlс,гь Illil}]lia l5

За\iдl, 1.2з,ор гахiзацiя роботtl

3:txi:1.1.2_1.Орг;lнiзацiя роботп

]nй,il нцiji Hl,\ конс\,льтil цiiiн их
пr,ньтiв прпйоrtr, гроrtа_lян на базi
вiitськовпs часгин. BiitcKorIaTiB,
npr|lr.rbHlls гpolta_lcbrirtý
органilачirх BcTcpaKiB BiiiHrt

:ltсгаяцit'iни]i liонс}льтацiйних
п} l{b-Tiв прпilо}l\, гр\liцян \

прrtrliщсннiУВПМ9тil

(Цснтl) пробацii}) Вiлir пpitBoBoi iBr|roprrauii
та l(oнc\ lьтацr.
Biлijlп бюро правовоi
допоrlоги

За\i.rl, I.2_i. органi,!ilцiл
a-rpecнoi бс,!оп.iатrrо[
.1опоllоги Hc]aýllщcHll\I
насс;lення

надlння
правовоi
BcpcTBrIl

ДIll)скrор М\,качiвсь!iого
мц.
Вiл-liл пра вопрос в iTHtl uTBit
пl B,Hc.rto:ii з сl,б'сt,та:uп
н:цання БПД.
Bi::i_r првовоi iH(toprIauii
та l(oнc\ j]ьтпцii.
Bi::i:rп бюр првовоi
.1опоrtогIt

Ki.,I ыlicтb Bt l'i'J.,tilr
'{iol}Iclll,r.iIllcloпiljt, г|)\лсlll,

По Mipi
необхiдностi
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Директор М1 кilчisського
Mtt
Biлi J,l прпволросвiткfi цтв8
та взасrIо.lii,i с\ б'€ктаiul(
иад:}к}ц БПД
Вir-лiл пllавовоi i н(юр:rrачir
та консr,льтацii-
вiлiлп бюро лрilвовоi
лопоillогlt

7iовтепь,
.rlrс,!,оll1lд, 1,l)J:lcllb Кi.чькiсrr, зrrcptletrb

По Mipi
необхiлностi

3axi: 1.2, l. Наповнсння довiдково-
iHrlюprtаuiiiHoi ллатdюр;uн
прitвових KoHcr льтацiй
<WikiLegalAidD

.Щнректор Мr,качiвського
мц
Вitлi-r праволросвiтнпчтм
та в]асj\tодiТ з с}б'сtоамfi
налlння БПД
вiдлiл правовоi i нt|юрrlашii
Til консy,rьтацii'
Вi:.лiлн бюро правовоi
лопоrlогп

грJцсlr|, Ki,,l1,1titтl,
liot!ctлbTmliii l

Захiдl, I.2(t, Забсзпсчсння _1осп.пr
,fo слсктоняи\ ccpBicis
Мiвifiерgгвi| |осгIlцii Украiнп,

3asi: I.2.2,Рс.rац,вання та
пiдгрпrtка в акп,альноu1, сганi
пJхlвоаи\ поtlс\.-lьтачiй рз;tliщснrrх
в JoBi.]KoBo-iHt|loprraшiitHiй
п-lатфорrti ( WikiLcgalAid),

зnlii]l 1.2. wi|iiLcцalAirl

Ki.rыlicrr,
orlo!}.lellb

.ЩиркIор Мl,качiвськоrо
мц.
Вiлi:r правопросвiтвltuтва
Ia вза€\tо]ii ] с}б'€кта\Iн
н:rmння БП!.
вiлi.r правовоi iн4lорlrацii
та коясr,льтацii.
Вiлiпх бtоро пр{lDоDоi

Захi:l _2.З.Попr,,rярпзачiя
.1oBiJKo8o-i н([орrlацiйноi
п.llпlюр:llх правовllх Koнct,jlbTaцiii
<rWikiLegitlДidll

Дире\-тор М),кlчiвського
мц.
вiддiл прволрсвiтнttцтва
и вйgrtодii ,} с\,б'Екга}пr
на.rанш БП.i|"
Вiлiл правовоi iHt|юprrauii
та консl,льтачii.
вiддiлrr бюl>о лравовоi
,fопоrtогrl

l,D!дсllь Ki.,rbгicr-t, ritro.,tilt l

Заsiд l,ii. 1,3a,rr.tcBHrl партнсрськIr\
орпtкiзачiii .1о спiвпрацi в tlаспrпi
лерснапраа_]сння к,,Ii€кгiв ]о
спсцiалilованпr tcril нов.

.Щнрсrтор Mr качiвського
мц.
вiлiл правопросвiтклцтвп
п B,ra€\Iolii з с),б'сктаrlfi
tlа.]авня БПД.

гр!,]lсl lb
Кi.rыiiс,lr, lлxtt.titt l

6

I

I

l

БollTclIbt
.1llc'|'olliull !'p],;lctIb

3axi:r 1.3.Мсrttlriзlt
llc|)cllpitl}. lспIlrl



Запрова:жснм е{|lскIlrвного
lrrсханiзr1 псрсналрав;rеня triскгiв
uiж uсщжею БП! та неза]сr{яlrllл
прова1-1дсраrlи

BbiJr правоsоi iнt!орIlацji
та консl,льтацii'-
ВiJ,дi-]lr бюро правовоТ
.]0поllогIi

3ахi.1l.э.2 Пi:писання HoBIt\
Мо:ttоравл,:rtiв про спiвпрачю
(,l),сфiчi. обговорсння рз1,.льтатiв
спiвпрацi m нппрацюванкя HoBIt\
ni-]xo-]iB): Укла.]ання .]ofaтKoBи\
\,гоУ rlcrropaHл,ltiB пр
псрсправлення: Збiр. заловневня
п ртнсра}lll .Анкет партнерськвх
орпtнiиtriй.

.Щнреr.-юр Мукачiвського
мц.
Bi:ril: лра вопросвiтн и чтва
та взаслlолi ] сYб'€кгаNlll
налзння БП!.
Вiлiл правовоi iHt|loprrauii
та коксул ьта цii.
вiдлi:rrr бюро правовоi
]опоrlOг}l

грl,jrсlц, Ki.,t l,t,iicrr, зirrо.,Ii} l

3axi;r 2-1. lli.ullttltcttltя
ltltoс-t i пllt.lr l,

бс]оll.,lil1,1lоj l lI)ill}ol}oi
.lollo\to1,1l
("рсег l cl,ictT")

3axi.12. !.l.Орйнi,(lцiя та
прове.]екня кр},гjIих сго-riв.

робочItх,п,сгрiчсй. треяiнriв лля
a,]BoKaTiB ,} rlcTolo обговореквя
сli.аднlлх Til akT\,al.,1bнtlx пllтань:
пошllрсння по]rплвного,fосвiдч.
K|xlцtt\ практик a:BoKirTiB. якi
праtчоють \, cпcтelti БЛД

Дtrремор Мl,качiвського
мц.
Вi.rriлправопрсвiтнпцтм та
взас;tl o.fii з сlб'сrrаult
на:ання БПД Вiддi:т
предста 8 н пцтвit.
вiддiJ органiзацii knJa нпя
БВПД та роботи r
a:BoxaTa,lt lt.Biлi.rtt бюро
правовоi .1опоrtогя

гр},]Iсllь Ki. l l,t.,ic,t,l, ]ario,,lil}
l

2.K.пictrTlt oтpllDl),loTb якiснi послугrl безоплатноi правовоТдопомог]l

I

I



3ll\i,l 2.J. Stt,ntegic
litigatioл

За\i-1 2.j. Lвttяsлеllкя atсг\'a,lbнltx
правовrtI проблсrt (Фьтiв
сястс]\lниri лор}rлевь пl)ав
,-tюдинп). пiдmтовка та ро]робка
заходiв рсап мння ( б\,к,Iетtl.
бршl,ри. палlяткlt. консl,льтацii)

Диреrгор Мr,качiвсьriого
Гчltl.
Вi:,riллравопросвiтництва та
взасrrодii з сr,б'скгалпl
надавня БПД Вiлiл
пlюдставt{ицтва.
вiддiл органi ицii н.rданхя
БВПfl та роботн з
lцвоката:rtл_В iддLrll бюро
правовоi допопrоги

гр!,,rсllь Ki.,rr,KicTb зllrолiв
l

3. Лlоди у теl)пторiал bнrlx гро}lадпх MaIoTb крпщi моr&пlrвостi для реалiзацii cвoix прав

Захiд. ].l,l Прове:енtrя
iн|l)op\taцiirвoT каltпанii пр
BlJчoBIre прilвос!,ля. пошчli l

rrаriлmпiл

3Itri.l J,l. Bi.ttlotlltc
lrpaBoc!.Llrl. Mt_rirtltiя

l.D!,llclIt,
Кi.tыiiсrь
})сr,I)iчсii l

.Щrrрскmр Мr,хачiвського
мц.
вiдli_r лравопросвiтнlлцтм
та взасrrо:ii з сl,б'сtmrlи
Hitmнпя БП.Ц. Bi.r:i;r
продст0 Dlt llцтDа.

I

БВПД та рботн з
а.lвокатilllll|.Вiлiли бюро
tlpaBoBoi .fопоItопr

3{Ii.l J.J. Нсзit lс;пlli
ll|)oB ii:rcpll БПД

3ахiд j_З. l. Роrвггок парнсрсьtсях
ltepejк Til вr сi\Iодiл з оргпя \tн
IItсцсвого са\rоврял,вrння ] rlстою
розроб"]енк, та прrлЁtняття лросктiв
rIicucBнx лрограrt наjllння БПД.
,}lt,т\llсяня у якоФi ix вltконавцiв
якяайцllршого Ko.]il лрIlа_lсьхltý
оргаяiиuiй вi:повi:ного пр<|liлю

!HplTop Мr,мчiвського
мц.
Biлi.;r лIявопросвiтництвit
та в,}псrlодii,l с!,б'сlt-таit п
налtння БП!. Вi:дiл
прсдстJ ан Iлцтвil.
Вiлiл орrанiзацii наданlи
БВП! та ро-оотu з
aJ8oK.lTart }l.Вiлi jIи бюр
правовоj .1олоrtопl

гl)!,Jlс|lь Ki. rr,ljcrr, зttrо:iп l
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l
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I

l

l
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l

l
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.Щпрсктор Мl,качi вського
мц.
Bi::i.l цrавопросвiтнпчтва
та B,}a€Ito]iI,] с\,б'сктаIll|
надання БПД BiJ.]i.,I
предста внtlцтв:l.
Вiд-fii орrацi-}ацii на:Еlння
БВПД та роботп ]
а.]вокаталllt.Вiлiлх бlоро
правOвоi дополlогн
!шректор Мткачiвсьtого
мц.
вiлiл правопросвiтннчтва
та Е}а€rlодii ,} с\б'€tсаrlп
надакяя БПД Вiлi;r
предста вницгва-
вiд]iJr органi,}ацiт нацilнкя
БВПД та роботх з
аJвокатаrIи.Вiлi;lи бюро

вовоi .]опоrtогIl

г|r!Jlсllь Ki.rbKicтl,
},}ill,:LцыlсIIь

l

Кi.tыiit i ь rit.ruJilr
I

]ахiдj,j.2. надання rlетодlлчноi
_1опоrtогп ОМС цодо органiичii
HлrlH надання БП[

Заsi:.}.].3. Првс_lсння робочих
зtсгрiчеrr та нарад i,} tlilpгHepa\tц по
обговоренюо рсзr,льтатiв рботlt та
напрацtовання яовлх пiлхо.:iв до
надаfirш БПД

.n сгрiчеr] it предсгавнrtкалtlr
органiв rtiсuевого саi\rоsрrл,ваrня
..]ср)мвнп\ оllганiв. гро;rrа]сьttlts
органi,ицiй ,} }tеmю пала гоjD|(сн ня
спi влрпцi та рrозвlпц партнерськп\I

Зitх i:З.3_-l, ПровелснЕя робочtl.\-
,Щирекmр Мукачiвського
мц.
Bi.tr'li;T правопросвiтничтва
та вtасrtодii з crб'c\Talllt
на,lдння БП.[. Вiд:i.r

:lclibгр.l:

осйl(\о-Iдерiв. у mмt, чlrс-:i.
створсннл нс,иJ,Iсжного пром;hсра
на piBHi тсрпrорiа.]ьнцý ФоItiц:
На:rагоJrкення спiвпрачi ,}

Iцllчнц}lи K_]t HlKa\lll

Вiлi_r органilачii на:ання
БВП.Щ nr роботrr з
a:BoкаTaiult.Biлi,rlt бюр
правовоl допоrtогп

Зitti.l J.{. BttзllaчcIlltrt
rrllrttltlttlIr ttоr,реб
r,|)o\liLlrlll

3axi: j,+,l. Форul,вання та
пilтрttrtаннл в tttсlr il_IlbHortт cTaHi
Mpтlt прilвоsllх лотрсб
TcpltтopiarbHпý гроr!щ

Днректор Mt кilчiвсыiого
мц.
В i.:lri.r правопросвiтництнl
I.il в,]абtодii з с\б'сктаrll!
и:цання БПД Вiлi.,т
прс:ста B1I ц цткl.
Bi:-ri-r органiнчiI вtuання
БВПД l.il рботх ,}

гр),,lсlIь Кi.,tыtiсrь
.loс.!ti.liliel l ь l

I5

I

,ков,гс!tь,
.rltc,!,olIlц, г|)\,,цсll ь

Кi.цьнiсть
]tсlрiчсii

I

I

l

l



адвокатаlttи-Вiлiлп бюр
,IpaBoвoi допоIrогп

За\iJ ii,-1.2, Провсдення .]olia-lbнI{N
:,ослiджснь цOдо визначсння
пфвовltl потреб гро}lа-l.,iн-
'rадоволеностi нilсслення
посл.\,tilrt и цснтрiв БВПД

Дltрсктор М},качisського
!д].
Вiлiл праsопросвiтtlнцтва
та взавrодii,l сr,б'скпlлtн
надавня БпД Вiлiл
прсдста вни цгва-
Вiл,riл органitачiТ налання
БВПД тп рфотп з
адвокатt,lrи-Вiдлiллr бюlrо
правовоi дqпоIlогtt

l p!,.lcllb Ki.rыticrr,
.troc.qi.:l;ьttlb I

,l,CllcTeMa безопллтноi п равовоi допоМогIl € незалежнОtо, клiеЕтоорi€Нтованою, iнновпцiйною, ефекгнвною

[ирсь-юр Mr,ш.liBciioю
futrl.

Jari.t .1.1. B.ttlcb,ott;L lcttc
1 llp itlr.,titltlt cttcrcrtoKl
Бпд

]

=3а*iд=*Fl:t*.ПрвеяФтяя:?iзптк*
Korl\.HiкаTltBкtlx,иходiв цоJо
об}tiп\, .focвi.1orl Tal покращенкя
B,иcrto-]ii та рс.l1-rьтатпвносгi
робqш цеtгрiв .} на-t:lнRя
бсзоплатноi Dторхнноi правовоi
.fопо}lоги

-,Dulдrп1lPttt {rпрOgвlтнliцтвil
та в,ýcuo.f.ii 1 сtб'сhта},и
каддння БП,Д. Вi:,:iл
пре]ст.l внх цтва.
вiлiл органi,ицii налtння
БВПД та робоп, ]
алвоката:rt H-Bi.l:i-;ll бюро
правовоi .1опо)tогl,

г|)),jlсlIl, Кi.цькiсr,ь заrо"liв
1



Захiд .l, 1.2.прове.rcян'l мц
рсц,.lярного rtoHiToptIHгr
,fiялькостi бюр правоsоi.lопомогt|
та оцiнювання яt(оФi пос-,п г БПД.
цо кя|lrи кадlютьс'l

Дирскюр Мt,качiвсьtiого
мц.
вiлiл лравопрсвiтнttцтва
та висrtодii з стб'скгаtrtlt
яа.]акня БПД Вiддiл
лредста 8ни цтва.
ВЬiл оргавiзачii на:tянвя
БВПД та роботl! 

.r

адвокатаltl tlВiддi Jти бюро
дlrадцlюТ допо}lогIt

-l!llc,!,oIlill, t,рJлспl, Ki.ll,Hicтl, зIrrо.till
2

.Щпрекгор Мукачiвського
мц,
Вiлiл праволросвiтнпцтм
та в,исItодii з сYб'€кталrи
наданtý БПД Вiдцi.,t
предстаан пlпва.
Вiлi;r органi,rацii нirдlння
БВП.Il та рботш з
а:воката ll tt. В iд:iл и бюр
правовоi допоItоги

Ki",lbKic,t,l, з.rходil}

l

i|ioBTсlrbt
.пtlсT,опiчl, гl)}дсllь

.Щирсlтор Мl,качiвсьхого
мц.
Biлi_,l правопросвiтннцтва
та взас}lодii,} стб'€кrаIlи
нtuанця БПД Вiлiл
прс'lгтilвн пl lTBa.
Bi;ri l ппrпи;rq,.ii лцrл---

,K(ll1,iсlib,
.rl|СТОltrЦt Г|}!]lСlll,

Ki.rblticтl,.,tocT1 trill По Mipi
необкiдностi

Заliд-[,2.I.Пiдготовкt fo
впрова_trжспнJl еjIектроfiкого
кабiяетч адвоliiга cltcгcltlt БП/[

1ari.t {.2 оп t ttrli,loBitlti
BltгpitI,1l

захi]-1.2.2_пдготовха
al ц)чgi1.1жекн't

fo
cиcтell l,

-!--aýt\r?Utrnuru-:ruliýll(r! ]t ooull\-.-

пpaBoBOi допоi\tогш

БВПД та рбоIIl ,}

адвокаrалIв-Вiлiлц бюро

Заýiд4,2_3 ,litкr,пiв.lя тъ
BcTaHoBJ,IeHHrt необхiдною
обJ'liцкання в цекгра\ '} наJання
бе]оп,,lптноi BToptlнHoi лpilBoвoi
.]опоItогп. r т.ч. бюро првовоi
,]опо огп (лJанчJfi) .хля
спрощсrrtя tiorrl,KiKluii Milt
спецiа,riсгалпt та по-,riпшеняя
спроuожкосгi бюро по за-,пчсннi
tllахiвцiв ,]л,t провсде11нrl
xoнc),jlbц,BllHHrl

,Щнрсмор Мl,качiвського
мц
Вiлiл правопрсвiтнrrчтв.r
,пt ы}а€rlодiТ з с.t,б'скпl,\IIl
надакн't БпД Вiлiл
пре]ставнпцтм.
Biлi.,l оргавi]ацii нал}нн,l
БВП! та роботи з
iiдвOliап)л,l!_ BiлiJц бюро
правовоi допоrlоги

rl)l.lcllb Кi;tыiiсть захо.tiв

По Mipi
необхiдностi

l
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l

l
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Злriл .l.J. IlroBaltiiilttlii
ло;l,гал lTlliltlerlb
ll|)ilBoBltI пttl Illl,

Захj:-l.]i.l.Ъбсзпечеяня дост\,п.r,
особп _]о елскrроннпх ccDBiciB
пФУ_ дФс ,i,_l-r" npur"":rc"r"
ПРЦеД\?lr пiдтвсрд)r€нlrя
налеiкностi особfi до с\б'сI!тiв
права на Бвпд

Дире KTo;r Мr,мчiвськоiо
мц.
В tд_li.,: пцtвопросвiтнltчтва
та взабlодit ,} сJ,б'сктlllи
ваlанfiя БПД. Bif_]il
ц)с-lста8нн цт&l.
в jдri.r органiзацii на:анrrя
БВЛД та роботи з
адвокlтаrпt.Вiлiли бюро
правовоi допоitогIr

ilioB,l,cllb,
.гrllc,!,otriц, грl.]lсltь

Ki-,r l,ttiс-гь ;locr.rrlilr По Mipi
необхiдностi


