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Захiд 1.1.1. Проведевrrя
масштабних правопросвiтницькж
заходiв

Фl^tко Л.М.
Дудаш o.I.

вересень кiлькiсть заходiв l

]
Завдання 1.1. Раннiй
досryп та iнклюзиввiсть

Захiд 1.1.2, Проведення
правопросвiтницького заходу
"Правовий кiнозал" для студеЕгiв,
ВПО, осiб з iнвалiднiстю, дiтей та
iншж осiб

кiлькiсть заходiв l
Фуtко Л.М.
Дудаш o.1.
Марамигiн П.В.

вересень

п/п
Наймепування

завдання

Наймекуванrrя заходу для
викондння завдання

Вiдповiдальний
виконавець

заходу (на piBlli
вiмiлу або

службовоi особи

TepMiH (дата)
виконання

заходу

найменчваrrlrя
показника

результативпостi
викоflанпя здходу

зпачення показнпка
результативностi
виконапня заходу

l. Суб'скги вЦповiдного прдва мають рiвний доступ до БfЦ



Захiд l.i.З. Проведення
правопросвiтницьких заходiв,
спрямованlо( lla роз'яснення змiсry
ключових реформ (змiн у
законодавствi) у сферi земельноm
законодаsства, охорони здоров'я,
соцiального захисry, пенсiйного
забезпеченвя, тощо

Фучко Л.М
ДдашО.l.

липень кiлькiсть заходiв l

Захiд 1.1.4. Проведення спiльних
зустрiчей (круглi столи, цiльовi
семiнари, тревiнги) з метою
налагодження спiвпрацi з
комуllальними установами,
юриличними к-лiнiками, органами
мiсцевого самоврядуваннr,
громадськимIl органiзацiям и для
обговорення найактуальнiших
питань життя громад, захисry та
дотимання прав вразливих
категорiй осiб, пiдвищення
правовоТ обiзнаностi населення

Фуtко Л.М.
Дудаш o.1.

серпень

кiлькiсть заходiв
l

Захiд 1.1.5. Проведення
правопросвiтницьких заходiв,
спрямованIr(
ка запобiгання випадкам
домашнього насильства,
дискримiнацii, злочинностi

Фуtко Л.М.
Дудаш o.I.

сер[ень кiлькiсть заходiв 1

Захiд 1. 1.6.Провелення тематиrlних
ceMiHapiB, лекчiй, зустрiчей з
правовоi освiти lця осiб, якi
нitлежать до основних соцiальнж i
лемографiчних груп населен}ul,
iнвалiдiв, пeнcioнepiв

Фl"tко Л.М
Дудаш o,I. вересень Кiлькiсть заходiв l



3ахiд 1. 1.7.Проведення
правопросвiтвицьких заходiв,
спрямованю( на запобiгання
безробiтпо

Попадинець В.Ю.
Фуtко Л.М.
Дудаш o.I.

серпень
кiлькiсть заходiв

l

Захiд l. 1.8. Проведення тематичних
ceMiHapiB, лекцiй, зустрiчей лля
дiтей сирiт, дiтей, позбавленю<
батькiвського пiклування, дiтей якi
перебувilють у складнlтх )rqTTcBIд(
обставинах, дiтсй якi постраждали
внаслiдок восннlл< дiй та збройних
конфлiктiв

Попадинець В.Ю.
Фl^tко Л.М.
Дудаtц o.I.

серпень кiлькiсть заходiв t

3ахiд l. 1.9. Проведекня т€матиrIних
ceMiHapiB, зустрiчей для ВПО для
вирiшенrrя найбiльш акryаJlьшr(
правовж питань вказаноi категорii
васелення

Попадинець В.Ю.
Фуtко Л.М.
Дудаш o.I. вересень

кiлькiсть заходiв
1

Захiд 1.1.10. Проведення навчань
(ceMiHapiB, круглих столiв) з прав
людини дtя представникiв
юриличнж с.rryжб органiв
державноТ влади та органiв
мiсцевого самовряд}вання

Попадинець В.Ю
Ф}чко Л.М.
Дудаш o.I. серпець кiлькiсть заходiв l



Захiд 1.1.1 l. Пiдготовка та
розмiщення на сайтах державних
органiв, органiв мiсцевого
самоврядування, громадських
об'€днань iнформацii правового
харакrеру, матерiалiв щодо
функцiонування системи БП,Щ

Фl^tко Л.М
Дудаш o.I.

вересень
лиIIень_

Кiлькiсть публiкаuiй
6

Зжiд 1.1.12. Розмiщення
iнформацii', важливоi для захисry
прав громадян (у тому числi
соцiальна реклама) на офiцiйному
веб-сайтi регiонального ценlру,
центiв зайнятостi, соцiальвих
мережж, громадських Micrux

Фуtко Л.М.
.Щулаш 0.I. вересень

липень-
Кiлькiсть публiкачiй

3ахiд 1.1.1З. Опублiкування у
друкованих мiсцевих ЗМI статей
правового характеру, консультацiй
та iнформаuiй про доступ до
безогrпатноi правовоТ допомоги

Фl^tко Л.М
[улаш 1.1.

липень-
вересень Кiлькiсть публiкачiй

3

Захiд l .1.14. Висryпи на радiо з
роз'ясненнями громадянам
гарантованllх iM Констиryчiею та
законами УкраТни прав у рiзних
сферах життя

Попадинець В.Ю.
Фуlко Л.М.
Дудаш o.1

вересень Кiлькiсть впступiв l

з


