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Пiдвищенrя рiвня
правовоi культури
населення, обiзнавостi
осiб щодо можливостi
вирiшення проблем у
правовий спосiб
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3ахiл 1.1.1.Провепення
масштабних
правопросвiтняцьких
заходiв

Фучко Л.М.
Дудаш 0.I.

кiлькiсть
заходiв 0 l 0 l 2

Захiл 1.1.2. Провелення
правопросвiтниrцкого
захолу "Правовий кiнозал"
лля сryлентiв, ВПО, осiб з
irвалiднiстю, дiтей m iнших
осiб

Фучко Л.М
Дудаш o.1.

кiлькiсть
заходiв 0 l ] l з

ц@

))

1.

Найменування
завдання для впконання завдавня

IlI
l. мають рiвнпй доступ до БПД



Захiд l .1.З. Проведення
правопросвiтницьких
заходiв, спрямованих
на роз'яснення змiсry
ключових реформ (змiн у
законодавствi) у сферi
земельного законодавства,
охорони здоров'я,
соцiального захисry,
пенсiйного забезпечення
тощо

Ki.ttbKicTb
заходiв

l I l l 4

Захiд 1.1.4. Проведення
спiльнж зустiчей (круглi
столи, цйьовi семiнари) з
метою нмагод)i(енlul
спiвпрачi з комунальними
установами, юридичними
клiнiками, органами
мiсцевого самоврядувавня,
громадськими органiзацiями
для обговорення
найакryальнiшж пlтгань
життя громад, захисту та
до,гриманrя прав вразливих
катеюрiй осiб, пiдвищення
правовоi обiзнаностi
населення

попадинець В.ю,
Ф}чко Л.М.
Дудаш o.I. кiлькiсть

заходiв
l l I l 4

Захiд l. 1.5. Проведеняя
правопросвiтницьких
заходiв, спрямованих
на запобiгання вппадкам
домашнього насильства,
дискрlлr.riнацii', злочинностi

Фlчко Л.М
Дудаш 0.I. кiлькiсть

заходiв
l l I l 4

3ахiд 1.1.6.Проведення
тематичних ceMiHapiB,
лекцiй, зустрiчей з правовоi
освiти для осiб, якi належать
до основних соцiальних i
демографiчних груп

ФркоЛ.М.
Дудаш o.I. кiлькiсть

заходiв
] l I I 4

Ф1"lко Л.М.
Дудаш 0.I.



ння, iнвалiдiв,
пенсlонерlв

Захiд 1.1.7. .Прове.чення
правопросвiтничьких
заходiв, спрямованих на
запобiгання безробiтrю

Фriко Л.М
!улаш 1.1. кiлькiсть

заходiв
I l I l 4

3ахiд 1.1.8. Органiзацiя та
проведення комплексних
ocBiTHix заходiв,
присвячених до
Всеукраiнського дня
безоплатноi правовоi
допомоги (в тому числi

флешмоби, уроки права,
брейн-ринги, та iH.).

Фуlко Л.М.
[улаш 0.I. кiлькiсть

заходiв
0 0 0

Захiд 1.1.9. Проведенвя
тематичних ceMiHapiB,
лекuiй, зустрiчей лля лiтей
сирiт, лiтеЙ, позбавлених
батькiвського пiкlryвання,
дiтей якi перебувають у
складнж життевих
обставинж, дiтей якi
постаждаJtи внаслiдок
военнrл< дiй та збройнж
конфлiкгiв

Фучко Л.М
Ддаш О.L кiлькiсть

заходiв
1 l I l 4

Захiд 1.1.10. Проведення
тематичних ceMiHapiB,
лекчiй, зустрiчей лля ВПО
для вирiшення найбiльш
акryальних правових питань
вказаноi категорii населенЕя

кiлькiсть
заходiв

I l l I 4

Захй 1.1.1 l. Проведення
навчань (ceMiHapiB, круглю(
столiв) з прав людини для
представникiв юридrчних
служб органiв державноi
влали та органiв мiсцевого
самоврядування

Попадинець В.Ю.
Фrlко Л.М.
Дудаш o.1.

Кйькiсть
заходiв

l ] l l 4

3 3

Фl^tко Л.М.
Дудаш 0.I.


