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]авдання
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Найменування
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вtlконання
захо

Зна.tення
показнllка

результатrrвностi
виконання

заходу
Ава мають IBHI{]I до пдоБс ckTrl вiдllов lдного п

Дtгrct.тор Mr качiвського

l!сресспl, Ki.,tыticrr, rlxo:irt

1

За\il i. l . 1. Провс_lенIц IlасштабнIt\
Правопросвiтки чьки\ заs_,lдiв

ЗаIiJ 1.1. раннjй доm\,п
та iнrcrю.lивнiсть

Захi:l, l.З,Прве:енпя
праволросвiтнlrчыtrtх .}il\o.liB.

спряrtоваfiих на роз'rсненнrl.}Itiсг\,
ll,tю\овп\ рсфорrt (зirriп j.
хtконоJавgгвi) r. c(lcpi сочiа.,lьного

Дирсr-юр М} хачi вського
мц
вiддiл пlхtвопросвiтництва
,t.il 

B,Jil сп!одii ,t сYб' ctcra}nl
надlння БПД

Jll|пctlb, ccpllcllb,
Rсрстеtlь

Ki.qbNicтb зtrхo,,liв
5

мц
Вiдлiл праволросвiтництва
ta взааlодli .t с\,б'екгOItи
нlцz!нкя БПД
Вiлi,r правовоi i н(юр;trачii
та ко нс!,льтацii'_
Вiлiл прсдсгавнпцтва.
вiлiли бюро лравовоi
.]оп0l\lогIl

I

l



'}i|ýtlcт\'. освiтп. o}iopoн п з.lорв'л.
псfi сiI!ного зпбвпсчення. тоцо

Вiлliл правовоr iHtlloprlauii
та кокс] .lьтацii'.
Вiдцi.: прсдсrа в н ttцrва.
Вiддiлп бюро правовоi
допоIlоги

3ах i.I t.I.-l. Провс]ення спiльних
]),Фрiчсii (крl,глi столIl_ цiльовi
сеrtiнарл. трснiнгп) з r!стою
на.]а rодi{ен Brl
Ko}I}'HaJlbKIl}lИ

спiвпраui :}

} станOваIlи.
lорlсl|lчяtliIIl ýIlHlKal,}l. органаl\tи
tl]сцсвоtо сilttоврял,ваяня.
гроrtёlсьýи}tl! органi,}ацiя\trl для
Обговорсння наГtалтt.альнiших
пхта}lь )titlття гроrtад. .}a.\llcт.\. та
,]Отрп\lання прав вра.}лlrвиý
категорiir осiб. лiдвllщсннл

Boвoi обi,}наносIi нпссrеrrкя

,Щнрtтор Мчкtчiвського
мц.
в iддiл правопросвiтнлцтва
та взаелlолii з сl,б'скгаittи
надаяня БПД
Вiддi.,t лравовоi ifl фор:uацii
та конст;rьтацii.
Вiллiлп бюро правовоi
допо:\lогц

l}c|)ccc.lb Ki-:lыticrr, заrо,,titr ]

Зit.xirl. 1.5.Прове.rсння
правопросвlтнllцькrlý заходiв.
спряltоваrfl|ý
н:l ýпобiгання вtlпадка:ll
доl!ашяього насл.lьсIва.
:ttcKpttltiпauii. }ло.|пнносгi

.Щltрп,mр Мr,качiвського
мц.
Вiлдi.т лравопросвiтвпцтва
та в,ис\lодii з с!.б'€lггаIl1,1
на:ання БП[
Вir_л,iл правовоi iHr|lop,lrauii
та ковсt,-qьтацii.

вiлiлt{ бlоро прODоOоi

дOполtогп

.цllпсllь, ссрпсllь,
BcPcccllb Ki. lr,lticrr, з:tхо.цiв J

3axi: l. 1-6.Пlюsсденнл тематпчttих
ce:\tiнapiB. _,lcпuiri. зl,сгрi.rей з
првовоI ocBjTlI _lrл осiб. якi
Ha_]Фliaтb Jo осяовнхr.. соцiа.lьнц\ i
.1с\lогра()iчнllх гр\,п яассленвя.
iнвалi:iв. пснсiонсрiв

Дtlрехтор М!.качiвського
i!ц_l.
вiлiл лр волросвiтв и цтва
та взабtодii ] с!,б'сктаilи
налlння БП.Щ.

вiлiл правовот iяdюрIlацii
та ,tонс},ль,ftlцii.
Вiлiлл бюр правовоi
допо,\tогll

.itIlпclIb, ccl)llct!b,
l}cIrccellb

Ki.rtbtticrr, злrодiв
J

3axi: l. l. 7,Провелснкi
лрвопросвiтничькrtх
спря:\lова!lпý на
безрбiттю

заýодrв.
,япобiганнл

!иреь-юр Мl,мчiвського
мц. .rlIlпcllb, cepllcllb,

Ilcpcccllb
Кiлr,кiсr,l, raxo.triB



],il в]ilс\tодii з с.\,б'екпltи
наJ;lнt{я БПД
Вiддiл правовоi iHtllop.llaцii
та консультаuii.
Вiлiли бюр лрвовоi
lопоrlогл

Вiлiл правопросвiтнпttтва

темilткyнll\ celtiнapiB. .lекцiil.
зl,сгрiчсfi .:,rя дiтей сирiт. _liтe]i.
позбав;rснrлх батьttiвського
лiмчвання- :iтей якi пербувпrоть
}, cмalнlt\ жtfгтеа||х (бсгавlrнах_
ДiТеtj якi лостр:rасuли BHaqri.foK
Bo{Hflиx:ili та .}6роrtнх.\ 

Koнd),.li lоiB

Провс:сння3ахiд 1.1.9 .Ц,ирекrор Мукачiвського
мц.
Вiддiл правоцrосвiтництва
та взасrlодii ] с\,б'€кта.\lи
tlадакня БПД
Вi:лiл правовоi iнr|юрrrачii
та коtrсуJть]ацii.
Вi.tлiлп бюро првовоi
дололIог!l

.llIlпcHb, ccpllcllb,
l]c|}ccellb

Кiлы,;iсr,ь litxolirr

хiдl. l, l0.Прове]снн'r
теllапtчни.\ ccltiHapiB- .r},сгрiчсй

лпя ВПО lrя вирiшення наitбi::ьrч
aХT\.arbнttý пPlBoBltx пltта нь
вмзаноТ каrcгоl)ii Hace,.reнrrE

за ,Щlрекrор Мl,качiвського
мц
вiддiл прrволросвiтництва
та в,]а €lto.fii 1 б.б'€ктаIt}l
,|аJання БПД
Вiддiл правовоi iHtPoprrauii
та конс},льтацii.
вiддiли бюр правовоi
допоIlоги

Jllпclla,, ccpllcltt,,
oepcccltb

Кi.цыtiсть t:lrодiв
J

l, Проведекня кавчавь
(cc}tiнapiB_ крl,г.rнr столiв) з прв
додl{н!l jllя пр:ста внuкi в
юридlпtних с,rrяtб органiв
дерrФвtloi влiци та органiв
мlсцсвого carloBpдlтBa H}Ul

3а.\iд 1.1. l Дир9ктор Мукачi вськпгп
I\d.I.
вiлiл лравопрсвiтнлцтва
та вислlодii ] с\,б'ехтаuп
надання БПД
Вiлiл право8оi itt(lюрr|ацii
1:l конс\,льтацii-
Вiддiли бюро правовоi
.fопопlоги

ltc|)ccelll, Ki.,tыiic,гb .iitxo,tiB

Захiд1 _ I. l 2_Пi:ютозrа
роз}пщсliня на сайта\ дср)t{аанll\
ОРганiв. органiв rtiсцсвого
са}tоврrц\,в:]ння. Фоllа_lськиN
об'сдвавь int|loplrauii правового
)iaplKтep\,. It;lтepiaлiв щоlо

пклlо вання систеlrп Бп

Дtреlоор М\,качisського
мц.
Вiд.лiл пра вопрсвiтя ltuTBa
та взаслlодii з с1.6'сrсгаrlи
нltланяя БП[
Вiддiл правовоi iнфорлlацii

льг.lцll.та

.пllпсllь, ccptlcllb,
Bcpcccllb

Кi.цыiiсть
ttt,б.qiЁllltiii 6
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Вi::iлtr бюр правовоi
допоrtогI(

Злriдl. l, l 3.Ро,r;rriщснкя
iHt|lopirrauii'. цtrклIrвоi &rя з:txtrcTt.
прав гроl\tадян (}, To\l.\, .Ilrc_.li

соцiа-]ьна pcb]alla) на офiчiiiнолIr.
всб-спilтi регiонального центрl..
ucHTpiB,tRйхятосгi. соцiа.rьнlrх
}tcpcr{Qx" гроitадських rricrux

Дl{рс
мц

ктор М\,качiвського

Вi.rлi;t правопросвiтнlrчтва
]il B]ac}lofii ] с\б'сkталrи
нzuшнfiя БПД
Вir.riл правовоi iHr|lop,lrarrii
та консJ,льтацii_
вiддiли бюро правовоi
допоltогfi

Jlrtпcllb, ccI)tlcllb,
Rсрсссllь

Ki_,lr,HicTl,
пl,б.,riKrtltifi J

3ахiдl. l. 1-1.оп,б;riкr,вiiяня
.lpyKoBaнti\ }liсцевих ЗМl cгaтcii
лравового х8рактер\.. консl.льпlчiii
та iнфорIlпцjй про доступ .]о
безопrатноi пра BoBoi :опоuогrt

Дt tрскrор М_\,кOчiвського
мц.
вiлiл правопросвiтнпцтва
m ý}аýtодii з с\б'скгап,н
наданflл БПД
Вi.r,лiл лравовоi iH{юplrauii
та конq,льтачii_
Вiд-лiлл бюро правовоi
допоIlогr1

.lIlnrelIb, серцеltь,
всрсссIlъ

Ki.rlbпicrr,
rl),б.lt i li al ti i"t

-)

захiд l,l ,l5. Вllсц,пlt на :tticцeBotlr.
тсj]сба.lення 1 ро}'лсненняiltи
ФоrlалlнаN, га|)апmванlлý il\I
Констrгl,uiсю та иконаrlи yкpaтElt
прав 1, рiзних с(юрх iкrtття

дкlжltюр Мl,качiвського
мц.
вiлiл пфвопlrосвiтнпцтва
тa Bзacirto:ii з q,б'екгаrtll
надання БпД
вiлiл правовот iHtltopltaфT
та конс!,льтацii_
ВiддiJ,ll{ бюр право8оi
-fопо\lоги

Itcpcccllb l

Захiд l. 1.16. Прове_lсння вl,личноБ
iнфорrrуваннл населсlll{я.
ро]повсюдrкення серд нассленrя
iн(юрrtачiйного .хрукованого
вltдання на прilвов\, TeIlaTllKI
вi:повiдно .lo iHTcpeciB uil.rboBoi
a1,:lrTopii

Директор Мt,качiвського
мц.
ВiМл правопросвiтяяцтва
Til в,}al€rlодiт ] с\,б'Екта}lt|
нiцанн't БПД
Вiл.лLr првовоi irrr|lopr,lauii
та консr,льта цi-r.
Вil:iли бюр правовоi
.fоло,\Iоги

.illlпellL, ссрпсllь,
ocpcccIlb

За.чiд I. l. l8. Виготв,,rсння

р]повсюдх(енвя
l ацiiiнихlr lR

та
власниý

ДlФсlто
мц.

р Мl.качiвського
.]lllпcllb, ccplletlb,

l}cpecelrb
Tltpilrк 750

Кi.пькiс,гь rrttc гlrtitr

Ki.,lr,tiic гь заrо.litr l5



(б),Еlетiв. tDjlacpiB. \tстодllчнIl\
rlатсрlалiв mщо) що.fо
l|ц,нкчiонr.ванвя сисгеrtх БПД

Вi:-liл правопросвiтнltrгва
та в]асIrодii .} с),6'скта\Dl
налання БП!.
Вiддi,r пlяsовоi itidюрItацii
та ttонсlзьта uii.
Вiддi.rtt бюр npa8oBoi
допоi\!оги

Зах iд!.1,19.q)ганi}ацiя робоilr
диспtнцil"lнrtх ко Hc\.;.I ьта цi й них
пr,нкriв прийоrtr, гроrrаrян на баli
ДсрiкавноI слуьбх .]айвяmсгi

директор Мt,качiвського
мц.
вiлiл правопрсвiтнпцтва
та в }ilc}|oJii з с\б'схта}!lt
надання БПД
Вiддi.1 правовоi iн{)ор\tацii
та консультацii.
вiлiлп бюро лравовоi
допоIlогll

.пltпсlrь, ccPllcl!b,
l}сDсссllь

Ki.rbKicTb Btt'|'rlin l5

3а.хiдI.1.20,Ор пtнiзацiя роботп
.]ПСпlнцiiiного конф,льтацii"tного
пl,нtýl, пplliioi\|), гроrrадян на базi
rticbKцx m районнIl_\ Управлiнrrях
соцlа"T ького за\|lqтч fi асеJсння

Захi:l. 1.2 0.0prанiицilt роботп
днстtнцiliких ко нсr.льта цiйнtш
лtякIiв прIliiоrI\. ФоilrдJlн
для вifiськовос,rl,жбовцiв на бпзi
Мукачiвського siйськовою
госпiташо

.пIrпсць, ссрпспь,
r}cpcccll|, Ki.,rl,Kic,rr, BttЪ.titl

Jllttleпb, cc|)rrcllb,
Bepc:сcllb

Ki.,lыiicтb }xт]jlil} -,

3а хiл I. 1_22.Органiзачiя рботя
.filсганцiйнuх консl,льтачitiних
пJ,нtстiв лриiiо\t!, гроrlадlн }.
прtrlliщеннях

ганi]ацiii осiб
тер}торiальrtl!х
з iквалiднiсгю_

Дпректор М\,качisського
lvtrl.
Вiлiл правопросвiтнttцтва
та в]абIодii 1 сrб'€кйrtи
Hi]'la ння

ocpcccllb Кiцькiс,гь вttТз.цiо ]

l5

,Щирсtтор Мr,хачiвськоm
мц.
Вiлiл правопросвiтшиrrтва
та в]асrlодii з с\,б'еLтаrllr
надавfiя БПД
Вiдli; правовоi iн{юрrrачii
та копс!,льтацii.
Вiллiлtl бrоро правовоi
допоItогll

.Щlrрсr.тор МуЙЙською
мц.
Вiл,лiл правопросвiтнкчтва
та в,!асrtодiт,} с\,б'€ItтаIll,
наrання БГI!.
Вiлiл правовоi iн{t)орrlацiI
та консl,льтачii'.
Вi:.liли бюро правовоi
допоrlOги

Бпл



влроб Hl|rllt.\- пi]прtr€\tсIвах УТОГ
(М\,качiвського УВП УТОС)

Вiддiл правовоi iн(]юр)tацii
Та КОflС]',]ЬТа Цi i.
вiддiлfi бюро правовоi
допоrtоги

ЗахiдI.1.2З.Орга нi}:lцi, робош
:исrавцiilних консультачiйнltх
пr HKTiB прпitоrtr, гроrtа:ян на базi
вiйськовlrх часrllн. BirrcKortaтis.
прол|ti.:ьнпх пюrtа.fськlt\
оргахiзачiях BeTepaHiB вiйяrl

.Щиркrор Мl.качiвського
мц.
Вiддi;,l пра вопрсв iтнпцтва
та в:}а€лtодii ] с.\,б'€\тrIIll
надання БПД
вiддiл правовоi iнфорrrацii
]it KoHcYJ'lbта цii.
ВiлЬ:п бю;ю правовоi
допоitогrl

всI)сtспt, Кi.пt,ttiс,гь ttttT]'.,tiB
]

3ахiдl. t.2.|.орп нiицiя робmri
:исганцi ftH иs KoнcYJ.lb't'a цil-iнtlý
пr,нктiв прпI'iоrl], гроi\tадяя },
пpttrtiщcHHi УВП Ns g та
Фр],к,4,рнttý пi]рrдiлiв 4)i.ri' ДУ
(Центр лфбацiТr)

Директор М\,&llчiвського
}"n i.
Вiддiл правопросвiтництва
та взаслtолii з с1,6'скгалIи
нttлання БП.Щ.
Вiдлiл правовоi i н{ю1>luачii
та консlтьтачii.
Вiл..лiли бюр правовоi
дOпо.\tоги

..lltпcIlbr ссрпсllLt
l}cpccellb Кiлl,кiсrr, trlriз,tiв

за\i:1.1.25
iцресноi
.trоло\Iоги
населсння

, Оргаяiичiя
безоплатно]
Ke,}a}iHщeHIi;\l

на.litння
прпвовоi
Bcl)cтBaIt

Длректор Мr,rсlчiвського
мц
вiдliл прtвопросвiтництва
та взаеItодiт ] с],б'€l\таi\Iп
надання БПД.
Вirлiл правовоi iHtpoplrauii
та конс\,льтацii.
Вiллiли бюро правовоi
,fоп0,\Iогl,|

..lltlIcIIlb ccl)tlclllr,
l}cPcceIlIl

ki.пbriic,rb rrrriiдirl По пl ipi
необхiдностi

Заriдl. t 26. Забезпсчсння досц,л}
.]о електронних ccl>BiciB
MiHicrcpcrBa юсгlrчiТ Украiкп.

Днрскюр мткачiвського
м].
Вi:лiл правопрсвiтнrrчтва
та в]асilодii.t с!б'скIа;\tt,
пiцанн-я БПД
вiддiл пра8овоi iнфорrlацii
та коtiс},льта цii.
вiддiли бюр правовоi
допо,\!огIl

Кi.цыtiсrr, tRcpllcIlb

По irripi
необ\iдностi

l5

.1ltпelll,, ceDtIctib,
пеI)сссIlь



ЗtIi.1 1.2. Wil(iLcgtllAid

Зirri,,r 1.3.Мсrдltiзrt
Ilel)cupI!ц]!cllll1l

Захi:l,2,2.Рсдlп,ваяня та
пirгрI{j\lt<а в пk-I],плыlо}lt, cпlнi
прtвови\ консультацii'i розItiшенихв довiдково-iн4)ор\!ацiйнiii
п-rат{юр;ui <WikiLcgalAidя

.Щltрсктор Mr качiвського
мц.
Вiддi_1 праволросвiтництва
та взitеrrо$i з с16'сtсгалIlt
надання БПД
Вiдf i-,t правовоi iнq)орi\.tацii
та консультачii.
Вiддiли бюро првовоi
-fопо.\Iогll

Кi.,tыtiс,гь
olIoB.i)elll, 6

3axi: 1.3. 1.3алччсння партfiерських
органiз.rчiir lo спiвпрачi в часгинi
псрснаправлснкя клicHTiB до
спсчiалiзованих установ.
Запровадlсекня е(Iюктнвкоrо
ltеханiзrt1, перенаправленя b,licHTiB
ltiж лrqжжсю БП[ та не]плеrtiнrlllи
прваirдераrtл

,{t tpxTop Мl,качiвського
мц.
Вiлдi,,l првопросвiтництва
та B]acjt!o.1i[.l с\,б'скrа},i{
нlш!ннл БПД
Вiл.:iл правовоi iBrllop,llauii
та конс!,льтацiТ.
Вi:,riли бюро лравовоi
долоltогlt

l}cpccellb Ki.,tыticтl, зirхо:ilr
l

Захiдl,].2 Пiдпцсання нOви\
MerropaHдvlriB лро спiвпраlдо
tц,сгрЬ!i- обговорсння резl,льтатiв
спiвпрачi пl напрацtо&lнtш HoBl{x
лi_х\одiв): Уклад;lння _fo.faтKoBlt\
},го:r/ ltc;ttopaHл,rtiB про
переправпсrrяя,'iбiр, заповцешкс
партнераItи .Анl',ст лilртнсрськrlх
оргавi,}ацiil.

.Щиректор М_чкачiвського
lvfll.
Вi+лiл правопросвiтниuтва
та взаслIолii з сl,б'сtоа,lпл
надання БПД
Вi.чiл правовоi iнrtюprlauii
та хонсультзчii.
вiддiлtr бюро правовоi
допоItогll

l}cpecelib Кi.,tыiiсть заrо.tiв

-iIltl!elIb, ссрпсr|ь,
всDсссllь

l



2.Клiенти oTpHMyloTb якiснi послугlr безоплатноi правовоiдопомогlr

Зirхiл 2. l. Пi.lBIrпlcltttrl
яttос,гi rtос.пуг
бсзоп.rrлrrtоi nllllrotloi
,lопоlllог|l
("рссг гсr,iеrч")

3ахiл2,1.1,Оргаrriпuiя та
прOвсдснllя l(рJ.глих cтoj.riB.

робочхý з],стI)iчеI'i_ трснiнгiв для
адвокатiв з lrtстою обговорснru
ск:I1lднкх т:| ахп?льних лrпань:
поширсння по,l!rпIвкого досвiд\..
крщпý практнк адвокатiв. якr
працоють }, cиcтeмi БПД

.Щпрепор Мt,качiвського
lvrtl,
вiддiллраволрсвiткt!цтва та
вlасItодii з сt,б'сктаitli
наданн,l БПД Вiддiл
прсдста BliI!rгBa.
Вiддiл органiзацii ttа.fання
БВП! та рФоти з
адвошпitll.Вiддjпи бюро
праовот допо)tогl|

l}cpccc||b Ki-rt,ticTb lirro.titl

Захiл 2,2.YtipaiIlcыta
цlliо.пll пpalil,1tчllltI
]llillIb,J Illt,гilllь Jloc,I,I.Ir!
.Io пр:lаос),.,ця

Заriiд 2.2.1.Провсfення
iHr|loprrauiйHoi ка;rtланii цоjlо
ЗаЛ\аlСННЯ партнсl)сьlоl)i
гроN:l.]сьхttх оргакiзаuiй до
yKpaiнcbкoт шхолц праsос},лх

ДФекIор Мчкачiвського
tvfl{.
вiдлiл правопросвiтнпчтва
та взаýlодii ,] с\б'сктаItl{
надання БП.[. Bilrilr
представн Ilцтва.
Вiдцiл органi яцiТ наданнл
БВЛД та робопl ,!

адвокатаll и. В iдq|rп бюро
правовоi lопоrlогli

l}c|)cccllb Кi.цьrtiс: ь зitхо-.tiв

заýi.,r 2.з. Stratcgic
litigation

Захiд 2.3. l. Вrrлвлеltня акт\,а-lьни\
прааовиý проблеj\I (lиlтiв
cиcтc}lllll)i порl,шень прав
людllяи). пiдготовкl тs ро:}робка

,Щttрекюр Мl.мчiвського
мц,
ВiддiJrправопрсв jтя!lцтва та
взасluодiТ з сr,б'скгаrttt

Bcpccellb Кi.цыiiсr,ь lltro:riB
i

I

I

l
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в рqlц,вання ( б\ tcтcгlt
бршl,ри. па:rt'ятхtt. конс1 льта uiil)

,}аýо.1]
на:ання БПД Вiлi-r
предста вни цтвal.
вiлliл органiзачii яа:анвя
БВПД та роботи з
адвокат1.1пt.Вiлti_,llr бюр
правовоТ допоIlоги

3itxi.t J.l. Bi:rtoBlrc
t l р ilBoc!,,,r.lrl. Мс.:liпцiя

Захir 3.1.1 Провсдеяяя
iнdюрrrачiйвоi ка\lпaнii про
вцllовяе правос.\,ддя. пошr.к i
,и.lr.ченнrt MaiaTopiB

ticpeccllb
Ki.qbNicTb
-.,},cr,|)iчcii

Заriд 3,2. Mcpcailt
Bo.;rolrrcpitl/Arrбacir_loplI
Бпд

ЗаIi] j.2,1 Провсдення заходiв il
зал\,чеlltul та вiдборт поrcнцiilнпs
прстсtчектiв,/воlrонтсрiв до
сlrсгеItи БПД (iнt|юрrrачiйно-

ро}'яснювальна робота серед
ст.\дс}пlв. актхвнпх гроtlаJ|fi }.
pl,}Hl!ý цlльовIrх Ф!,па\)

N{ц.
ВЬiл пра во просвiтtrп чтва
та взасitодii ] с_\,б'осаýlJ
ваданпя БП.Щ. Вiдriл
прсдставнItцтм.
Вiллiл органiицiТ яа.lання
БВПfl та роботи з
адвокатами.Вiлiлп бюр

[lgeKTop Мl.качiвського
I!trl
Вiллirr праволросвiтничтва
та взаслIодii з с_r,б'сктаrtи
надаfiня БПД Вiддiл
предсп! вкицтва-
вiддi,r органiзацii ва:анrrя
БВП,Щ та роботи з
адвоката.\tк.Вi]цiл,r бюро
правовоТ допоItогн

Днректор мt,качiвського

допо:\lогU

l}cl)eccllb
КLпыliс,гь
].TcTphlcii

Зtl\iл 3.3. Нc,Jil|tcr+itti
lll)ol}tlй,rcpIt БПД

xii З.З.l_ Роrвпmк партшерькrrх
IlcpФti m вза€rtоfiя з оргакtilи
lllсцевого саrlовряд! аа пв-rl з llетою
розрбленпя тп прrйrrяття пректiв

3а

llIсцеВиr- падацня Б

.Щлрктор Мr.качiвського
I!Д].
Bi::i.T правопросвiтничтва
та взасrtо:ii з сlб'сктаrrrt

RсDсссllь Кi.цыiiсr,ь захо.цiв ]

3. Лlоди у терпторiальнIlх громilдах MatoTb кращi моэклtrвостi для реплiзацii c3oii прав

I
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зал\\rенкя ). лкостi ix вцкоfiаsцiв
якяitiiшпрцlого Ko.qa гр\tiuсы(и\
органi,]ацiit вi.Iповi:ного профiлrо

на:ання БП!. Вiддiл
предста вн Il цтва.
Bie:i;l органi,ичii на.,r,rння
БВПД та роботfi з
а:воtитаrrи-Вiдлiлrl бюро

BoBoi допоiuоги

Захiдj,j.2. надання rtcтoлi.lнoi
.lополtогl, ОМС щодо органiзацii
HKitIt наr]анхя БПД

,Щвректор Мукачiвського
шr
вiлi,r правопросвiткицтва
та вхе;uолii з сl,б'скгалllt
на:ання БП,Щ. Вiдлiл
предста вн ицтва.
Вiлi,1 оргпнiицii наданнл
БВП! та рботи з
адвокtта;rпt-Вiддiлп бюро
п BoBoi долоltогlI

лllпсllьt ceplIcпb!
l}c|)eccIIb l5

заltiдз.j,з. Првс:сння робочttх
зусгрiчеfi m лара: iз партRераrtи по
обговоревню резlтьтtтiв роботп та
напраtIювакн, HoBяli пiдrодiв :о
наrанвл БЛ.Щ

l}c|)occllb Ki-rbriicrr,
тlilг;t.пыIсllь

з\,стрiчеЙ il прс:сгавникаrlп
оргаяiв ]чliсцового саi\lовря.ц.ванlrя
дсржавниý органiв. гролtа:сьtоrх
оргавiзачiii j лtеmю HaJ,и годксп хя
спiвпрачi тп розвитц, партfiерськllх
мерсас )аJт"rеflхя нOвнх
сгейкхол]ерiв. у TorIt, чпслi.
створеввr не}алежного проваiцсра
на piBнi тсриторiальнlrý гроl\trд:
НаJlагоlя€ння спiвпрачi 1

3ахц3.3.J. Проведеннл IlI

ll t(лlKlltai\lп.

.Щllректор Мl,качiвського
мц
ВiлLr правопросвiтничтва
та взаелtолii з сl,б'скгами
наJаflял БПД Вiдцiл
прсдста вн DrцIBil,
вi,tliл органiзачii наrанкя
БВПД та роботи }
адвокатаiltr.вiдцiлIt бюро

Диреtтор Мt,качiвського
мц.
Вir:iл правопросвiтнrrцлвх
та в}аёtодil з суб'скталtlt
на.лання БП!" Вiддiл
прсдста вн и цтва.
Вi:_]iл органiзацii на.инrя
БВПД та робоп з
адвохатаIlи.Вiддiли бюро
правовоi допоi\tогIr

BoBol -1опоrIоги

l}cpcccllb Кi.цr,ltiс,гь заrодitl

4.CrtcTelra безоплатноi правовоТ допомогll с незп.пея(ноIо, клi€нтоорiснтованою, iнновацiйпоIо, ефекгивною

Кi.,tыliс гь
]],c,гpi.Ieii

I
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3а\jд +,1.1. I]роведсння pi,}Hllx
коrlунiкатпвнпхзаходiв щодо
oбrriHr, досвiлоrt та покраrцсtнJl
B,}acllo_fiт пl peзlTbTaTllB носгi
роботх чсятрiв ,} налlння
бсзоп-латноi вmринноi пpJBoBoi'
допо}lогк

tл].
вiдлiл правопросвiтнrtчтва
та вза€rIодii з б.б'сктал,п
наданвя БПД Вiлiл
представкицгва.
вiддiл органi]ацi'i надання
БВПД та робогн 1
алвохаталtн.Вiдлiлlt бюро
правовоi дополlогll

Дiреl'тор Мl,пачiвського

BcPccclrb Ki.rlr,tticrr, 'tllro:lill

захiJr {. l, Bлocltotra.ocllc
уlIрtвзIiltltя clrcrcltoto
Бпд

Захiд .l, 1,2, провсдення мц
рсп,лярrtого лlонiторингу
:iл.rьностi бюрu lrlraauвul лоtIоfrIоги
та оцiковання якоФi посл,г БПД.
що нll},lи надаються

мц.
вiддiл правопросвiтництва
lil в,JасItодii з с\,б'сЕапl!t
наrаfifiя БПЛ. Riддi,r
предста вllltцтаа.
вiддiл органiзацiт наданкя
БВП,Щ Tl роботп з
алвоката rtlt. В i::iаи бюро

долоlIогtl

Диреrюр Мl.качiвського

ссl)псllь, l}cl)ccc|.b Ki.,tbKiut ь зitrодll
2.

Заsiд -1-2 Oпrrtltirotrllti
BllTpл,t,ll

Заsiд-1.2, l. Пiдготовка до
впрова-D!tехял слскгронного
кOбi нgг), адвоката сllсгелпr БП,{

мц.
вi.lдiл правопрсвiтництва
та взааtодii з сt,б'сь-гаrtи
наданм БПД. Вiддiл
лрсдставннцтва.
вiддi, органi]ацii наlаннrl
БВП.Щ та рбоlrr з
алвокаталr и. В iл,лiли бюро

-]опо}tогlt

.Щиреlтор мl,качiвського

.llllпcllb, серпсllь,
Bcpccclib Ki.nbгicтt, rlrolilr По Mipi

необхiдностi

l



3пхiJ.1,2.2.пiдготовка до
апрова-lr{iсння снсте ц
елсктронного дOку[tснтообi ц,

,Щlrректор Мl,качiвського
мц.
вiддiл правопросвiтнлцтва
та взавtолii з суб'скга;rtlt
калання БП.Щ, Вiлiл
предста вн п цгва_
вiддiл органiзачii надtння
БВПД та робопr з
адвоката,\tlt.Вiдлiiк бюро
пDа8овоi допоlttогI

.rltllcl!br ссрпс|lь,
llcI}ccellb

Ki.,lt,lricTb :осrlпiп По Mipi
необхiдностi

обладнацкя в центрilý .} нiцання
бЕ}опJ,Iатноi вmрпнноТ првовоi

],т,ч. бюр првовоi
(планшег) дпя

спроцекнrt колtr.шiкацii ;rtiж
спсцiаJiсrаIIи та лолiпшсння
спроr, ожностi бюро по заlцченкi
t|nxiBuiB ]J!я проведенюI
lio

нсобýiдного

HlUI

Захi:_1.2.3
Bglil HoB],lc н llя

.]опо]\tоги.

.1опоýог1,1

,Щrрекгор Мl,качiвсьпого
мц
Вi:liл првопросвiтнlrчтва
та взасrIодiТ з с_t,б'сrrалtи
надання БП,Щ. Вiддiл
прсдста вн ицгвil-
Вiлiл орпtнiзачiТ на:ання
БВПfl ra рботt з
алвохата rl и. Вi:лiлн бюр
правовот допоilогц

всрссспь Ki.цt,tiic,rt, заходitr
I

Заsi,t J.J. IttorraltiiirllIir
пп|l,rа.л lT-IliцrcItb
lIpllBoollI пIшilхь

3ахiд.l.З,1.3абезпсчепшr досц,пу
особн до електронfiIrх cepBiciB
ПФУ. ДФС ,идJUI лриlлвIцIцення
лроцсl\,рн пiлгверлленм
кlrсr(носгi особи до суб'скriв
прlм на БВПД

NдL
Вiллiл пр вопросв iTHlluTBa
та взаслlо.lii з суб'сктаirлt
надаквл БПД Вiлiл
предспl внпцгвal-
вiлliл оргавi ичii калання
БВПД та роботrr з
адвохата:u х- В iддiл п бюро

ДхреItтор Мl,кгtiвського

п BoBoi допоlrtогп

JIllпспьl гс|)Irсllь,
ltcPccelIb

Кiлькiсr,ь :roc,1,5rliп По Mipi
необхiдностi

з:!к\,пlаJц та


