)

)

ЗАТВЕРДЖЕНО

дирекrор Реriональноrо центрy з надання
безоплатЯоi вторинноi правовоi допомоrи
обласri
у Зака
В.Ю. Попадинець
(пi

(_,, _2020

року

РiЧНИЙ ПЛан Дiяльцостi Регiональпого центру з надапflя безоплатноi правовоi допомоги
у Закарпатськiй областi на 2020 piK

Найменування
завдання

пlп

Вiдповiдальний

мета та осповtlпt"r
результат внкопанllя

завданltя

для впконання завдавня

НаймепуваIlп
я показl|]tкiв

впконавець
заходу (на piвHi

результатЕвн

3начення показнпкiв
результативllостi виконання заходу по
регiону в цiлому та в розрiзi
виконавцiв окремо

ocTi

.l, виконання
.

l.

мають рiвнпй доступ до БПД

3ахiл 1.1.1.Провепення
Пiдвищенrя рiвня

3авлання
1.

IlI

.ll:'l:,:ll1а'оду

досryп та

1.1.

iнклюзивнiсть

Раннiй

правовоi культури

масштабних
правопросвiтняцьких
заходiв

Фучко Л.М.
Дудаш 0.I.

кiлькiсть

Фучко Л.М

кiлькiсть

Дудаш o.1.

заходiв

заходiв

ц@

0

l

0

l

2

0

l

]

l

з

населення, обiзнавостi

осiб щодо можливостi
вирiшення проблем у
правовий спосiб

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

осiб

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

Ф1"lко Л.М.
Дудаш 0.I.

Ki.ttbKicTb

заходiв

l

l

l

I

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
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3ахiд 1.1.8. Органiзацiя та
проведення комплексних
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Всеукраiнського дня
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