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безоплатноi вторинноТ правовоТдопомоги на 2020 piK
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п/п
Найменування

завдання

Мета та
основrrий
результат
виконання
завданпя

НаймсllуваrttIя захOлу
для викоIlаlltlя

зal}ilaIIIlrI

Вiдповiдальllий
виконавець заходу

(на piBHi вiддiлу або
службовоТ особи*)

НаймснчваII}IrI
llоказllикiв

резуJILтативllосr,i
вик()IIаIItIя

:rаходу

значення показникiв
результативностi

виконаIlня заходу по
регiону в цiлому та в

розрiзi викоllавцiв окремо

I II llt Iv I'азом

l '€кти в п ава MaIoTb безоплат1,1оi правовоi лопомоги

l Захiд 1.1. Рашшiй доступ
та iнклюзивнiсть

пiдвищення рiвня
правовоi культури
населення.
обiзнаностi осiб
щодо моiкливостi
вирiшення пробrlем

у правовий спосiб

Захiд l. |. l.Проведенttя
масштабних
правопросвiтницьких
заходiв

Вiддiл
правопросвiтництва та

наданttя Бпд

Кiлькiс,гь заходiв 0 0 l l 2

Захiд l. 1.2. Провелення
правопросвiтни цького
заходу "правовий ki нозал"
для стулентiв, ВПО, осiб з

iнвалiднiстlо, дiтей та iншrtх
осiб

Вiддiл
правоllросв iтllицтва та

rrадання БПfl

Кiлькiсть захtlдiв l 0 l l з



Захiл |. I.3. Проведеtrrtя
правопросв iTll 1.r цьких
заходiв, спрямоваtlлlх
на роз'яснеttня змiсту
кJlюtlових petPopM (змiн у
законодавствi) у сферi
зсмел ьl|ого законодавства,
oxopoll1.1 здоров'я,
соцiальног<l захисту,
пеttсiйного забе,зпечеttня.
тощо

tsiдлi"lr
правопросвiтн1.1lIтва l,a

надаlll,tя БП!. бюро
lrpaBoBoT допомоги

Ki.ltbKicтb,]axoлiB з 3 з 1z

Захiд l. 1.4. Проведепrrя
сп iл ьн их зустрi,tеl."t (круru i

стоJlи, цiльовi сем iнари,
трснittги) з MeTolo
налагод)ке|lItя cпiBttpaIti з
комуl{алыlим и установам и,
юридичними клirtiками,
органами мiсцевого
самоврядування,
громадським и

органiзацiями дJlя
обговорення
наЙактуаJIьнiших питаttь
життя громад, захисту та
дотримаt|ня прав вразливих
категорi й осiб, пiдвищенltя
правовоТ обiзнаttостi
населен ня

Вiддiл
правопросвiтництва та

налання БП{, бюро
правовоТ лопомоги

I{iлькiсть заходiв 3 з з J lz

Захiд |. 1.5. ПроведеllIlя
правопросвiтницьких
заходi в. сItрямоваllих
на запобiгаtrtlя вllпалкllм
домашн ього насил ьс,гва,

дltскрttм i наuii. зло,t ttH HocTi

I]iддiл
правоllросвiтнrlцтва 1,а

l|ада}lltя Бl1!, бюрсl
правовот допомоги

l(i;lblticTb заходiв
з з з J |2

Захiд |. 1.6.Проведення
тематиll}lих сем i Hapi в.

лскцiй. зустрi,rсй з правовоТ
освiти для осiб, якi
належать до ocнoBlt]lx
соцiальних i лсмогра(li,rrtих

Вiддiл
правопросвiт}{и цтва та

llадаlll1я БП.Щ, бtоро
правовоТ допомоги

l{iлькiс,l,ь ,]ахолiв з J з з |2

3



lIассJlе}|ltя, irrвалiлi в.

пенс

Захiд | . 1.7.Проведеlrllя
правопросвiтll ицьких
заходiв, спрямованих l{a

запобi га lt ttя безробiт,гю

Вiдлiл
l tравопросвiтllицтва,га

наllанI]я БГIl{, бtоро
ltpaBoBoi лоllомоги

Кi.llькiс,гь зах()лiв з 3 3 з l2

Захiл l . |.8. Органiзацiя та
проведенtlя ком IlJleKcl{llx
ocBiTHix захолiв,
присвячеllих до
ВсеукраТнського д|lя
безоплатноТ правовоТ
допомоги (в тому,lис.lli
флешмоби, роки llpaBa,
брейttt-риrrглr. та i н.).

I]iдлiл
l tравtlttросвiтtlиц,гва l,а

llада|lня БП!, бtоро
правовоТ дOпомогtl

I( i.lr r,Kic,r,r,,iax()lli l} 0 0 0 6 6

Захiд |. 1.9. Проведення
темати(| llих сем i Hapi в,

.гrекцiii, зус,грiчей для дiтей
сирiт, дiтей, позбавлених
ба,гькi вського п i клування,
дiтей якi перебува]оть у
склал}lих життсв1,1х
обставлtнах, дiтей якi
постраждаJl и внаслiлок
во€tIних дiй та збройних
конфлiктiв

Вi,щiл
rrравогtросвiтн }l цтва та

ltала}|t.lя БПfi, бlоро
правовоТ допомог1.1

Ki.llbKicтb зустрiчей з з з з l2

Захiд 1.1. l0. Проведення
тематиll tiих сем iHapiB,
зустрi,rей для ВПО д"гrя

вирiшення наt"tбiльшl
актуаль}lих правових
плrтань вказаноТ категорii
населен ня

Вiдлiл
пpaBoltpocBiTIlltllTBa та

llадання БПfl, бrоро
правовоi допомогtl

I(i.rlbKicтb заходiв 3 з з з |2

Захiд 1.1.1 l. Провеленllя
HaBtlal]b (сем i HapiB, круглtlх
столiв) з прав JIю1lини лJlя
представIlикi в tориди.t них
служб органi в державrrоТ
влади та оргаrliв мiсt1евого
самоврядування

Вiддiл
правоI lросвir,ниц,гва та

llадаllня БI-Ifl, бюро
правовоТ допомогtl

Ki;lbKicTb захолiв l 0 0 l 2



Захiд |. |. I2. Пiлl,отовка,га
розмiшlеllIlя Ita caiiTax
дсржавllllх оргаrliв. opl alti в
м lсцсвого самоврялуваIlня,
громадських об'сдttань
i rr(lopMauii ]lравоl]ого
харакl,сру, MaTepirut i в uttlло

фуtrкrtiонува]tllя c}lcTeM и

Бпд

Вiд,цiл
правоltросвiтницl,ва та

llадаtlllя БIll{. бrоро
гlравовоТ допомогl.t

Ki.llbKicTb
lrублiкацiй 6 6 6 6 24

Захiд |.l. l3. [)озмiLцеtrlrя
i lr(юрмачiТ. Ba>K.lt lt воТ /l-rtя

захисту праI] гроl\4аllяlI (у
тому l| исJti соцiаrlыtа
реклама) на o(li rli iiHoMy
веб-саl'l гi регiоltал ьного
Itcllтpy. rlett,l,piB заiittятtlсr,i.
ctrtlialt btl их мере)ках,

адськ1.1х мlсцях

Вi.цriл
llравtlпllосв i,гll 1.1lll,Ba та

llалаllltя БI'l/{. бtорtl
правовоТ лtl11омо1,1.|

Ki;ll,Kic,гb
публiкацiй з 3 J з |2

Захiд l. l. l4. Опублiкуваltня
у друковаliих мiсцевих ЗМl
статей правового
характсру, консуllьтаrдiй та
iнформашiй про доступ до
безоплатноТ ltpaBoBoT
дOпомоги

Вiддiл
rrpa вопросвiтtlllцтва та

}lадаtll|я БП!, бюро
правовоТ допомоги

l(iлькiсть
публiкацiй з _) _) J 12

Захiд 1.1.I5. Виступlл на

радiо з роз'ясtlеlIllям и

громадянам гара tt,гoBall1.Ix

Тм Консти,гуцiскl та
законами УкраТltи llpaB у
рiзних c(lepax жлr,гтя

/{ирскr,ор М[{.
Biдri.lr

ttpaBoltpocBiтl| ]l tll,Ba та
Ilалаlll|я Бl I/]', бtоро
tlpaBoBoT до]lоt\,lо1,1l

l(i:lbKicтb висгуltiB 0 0 z

Захiд 1.1.16. I3исrупи tla
м icl_tcBoMy l с:lеба,tснtt i,l
рtrз'ясttенням и громаляllам
t,арантованих Тм

Конституцiсю та законами
УкраIllи прав у рiзних
c(lepax життя

flирекr,ор М[{,
вiд,ltilr

l tpaBollpocBiтl lи tlтBa та
надаllня Бt1/{, бlоро
правtlвоi до]lомоl,и

l(irlькiс,гь виступiв 0 () 2

Захiд l. l. l 7. ['Iровеltенllя
вул и(l llого i rrtPopMyBarrtrя
llасслеl l l|я, розповсlоджсl IIIя

нtlсеJlеIllIя

I]iддi:r
l tpa воltросвir,ниц],ва та

Ililлаl|llя БIl!. бlоро
.цоlIомOгrl

Кi"пькiсть захолiв 9 9 9 9 36

1 l

l



ltllltIol о

друковаlIого в}lлаllllя Ila
правову l,cMaTllKy
вiлповiдltо ло irrTcpeciB
tllльOвоl а

Захi,ц l. l. l 8. ['lуб"пi,lна
ltрезсttтацiя рсзул ы,атi в

дiяльttос,гi MIl та бrоро
правовоТ llопомогll /lля
l,ромад, llapTrtcpiB та ЗМl

[]i,rцi,rl
llpaBoltpocBi,г|llItll,tta,l,a

tIiulaIIl|л liI I/[. бrtlро
ltpaBoBtlT .Ilol lolvt ()1-1t

l( i.lr r,кiс,гь
lt 1lc,lcl t,га ц iй

0 0 2

Захi:_t 1.I.19. Вигоr,влеIltIя та

розtl()всtо/lже1l lIя t]ласll }tx

i trtPopMarti Ёrllихма,гсрiаlr i в

(букrlстiв, флаt,рiв.
м етодиll tl rtx маr,ерiirл i в
тощо) щодо
фУнкцiоtrуваllllя cllcTeM 1l

Бпл

Вiддi.ll
llpa вопросвiтtl}lцтва та

tlадаllllя Бl l/{, бrсlро
правовоТ допомогll

'I-иllаll< 500 5()0 500 500 2000

Захiд | .1.20. Оргаrriзаuiя
роботи дltстаtt tli ii tlttx
консулы,ачiйtlltх llyt lKTi в
приiiому громаляll tla базi
l{ержавноТ слуяtби
зайнятостi

Вiшtiл
l lравtlпросв iTtl и цl,ва та

наданllя БПl], бюро
правовоТ доtlомог1.1

Кiлькiс,1,1, виl'lлiв l2 l2 12 l2 48

Захiл 1.1.2 l, Оргаrriзацiя
роботtl дистанtli йного
кtrнсул ьта tli l"rI Iого пу1l кl,у
приl"lому ],рома/lян в

Ужгсlродському обласtttrм у
госllir,алi BcTelraltiB Bi littlt

Вiддiл
tlравопросвiтI lиц |-|ta та

налаltня БПfl

Кiлl,кiсr,ь виi'lдiв J _1
а
J _, l2

Захi,rt l .l .22. Орr,аrliзачiя
роботlt д}lстаll lli i-lного
Kottcy.rl bTatli йl lого ltyll кту
llриirому громадяtl lra базi
м icbKltx та pai'tottHиx
yllpaвл i нь ctlt.liального
захисту llttселеllllя

Вiддill
tlравопросвiтll1|цтва та

llа/lанl{я Бl1/{, бюро
правовоТ llо]ltlмогrl

l{i.ll t,ltic,r,b виilздiв 5 5 5 5 20

Захiд |.l .2з. органiзаuiя
роботи дистаltцiйttого
консу.ltьтаtцiйнсlго rlyllKTy
lI и()м lI

I]imti.lr
llравопросвiтllltцтва та

I lir/tа|ttlя

ltiлькiсr,ь виiЪдiв 4

l l

l l l



iutelrlri Ужгорrrдськtrго
llt}п ]ф 2 уl,()I,

Захiд | .1.24. органiзаrдiя
роботи дистаrtцi ii l lих
Kol lcy.rlbTaцi l'iHltx llyltKTi в
приl"rому громаля1{ на базi
вitliськових llacT}llt.

Bi йськоматi tl, npot|li.ltblrlrx
громаJlськlrх оргаl r i,tацiях
BcTeparliB вiiilrи

l]iдцiл
llpa вопросвiтll r| цтRа та

llадаllllя БI l/I,, бlоро
ltpaBoBoi лOtlомоги

l(iлькiсгь виllltiв 4 4 4 4 lб

Захiд l. 1.25. Оргаrriзацiя
роботи лlrстаltцi iitlого
KtrHcy,rt ь,l,ацi l"t ногtl пуll кl,у
пpttr"loмy I,рOма,llяll rra базi
Чоllськоi м icbKoT радll

Вiщiл
правопросвiтництва та

надаttня Бпл

l{ i.ll r,Kicr l, виii:tiв 6 6 6 б 24

Захiд l. |.26. Оргаrriзаrtiя

роботtt дистаltцi iiltllx
Ktltlcy.ll ьтацi iiltllx пуl lKTi в
прлtйому громадяtl у
прим i щеrrнi cTpyкTypll их
пiдроздiлiв фiлii liУ <Щен,гр
пробаuii>

Вiддiл
llравопросвiтн 1lцтва 1,а

надання БГll], бюро
llpaBoBoT допомоги

l(iлькiсr,r, виl'lлiв 9 9 9 9 зб

Захiд|. |.27. Оргаrriзаrliя
наданllя адрсснот
бсзопла,гноТ правовоТ
допомог1,I незахищеl{лtм
верстваl\4 населсllllя

t}i,щiл
llравопросвiтництва та

tlаданtlя БПfl, бюро
правовоТ доllомOгri

l(i.lr bKic,l,t, виjiдiв По Mipi t{еобхiдtlост,i

Захiдl. 1.28. Забезпе.lення
дос,гуlIу до слек,гроtl l{tlx
cepBici в Mi lricTcpcTBa
юстицiТ У lI

Вiддiл
правопросвiтtl и цтва та

надання БПl{, бrоро
ltpaBoBoT допомогlt

Кiлькiс,гь звер}lеllь
По Mipi необхiдностi

2
Захiд 1.2. WikiLegalдid

Покращення
якостi, повноти та
оперативностi
надання правових
консультачiй

Захiд 1.2. l.]lallcrBttetrttя
довiдково-i lt(lopMaui iirroi
плат(lормrt правовrlх
коtrсультацi й
KWikiLcgalAid>

[]ilutill ltpaBottlrocBi,rl lll l(гва
,га 

1.1ai lallltя lil |/{, вi:uriл
оlrгаrriзаuiТ llаilаlIIlя ljI}l Ul
,l,a 

рtlбtrгtt,t i i llit.l1illзл,lпл4 11.

бttlptl ltllaBoBoi /ltrпомоt,lr

Ki.ltbKicTb
коlлсу.llьтацiй 0 l 0 l 2

Захiд | .2.2. Рслагуваtl]lя та
пiдr,рим ка в актуаJIыlому
cTaHi правових
коllсультацi 1"| розм iщеllих в

довiдково-i rrформацi йIt i й
п"патформ i <Wiki t,egalAid>

Вi:цilr правопросвiтlll.rцтва
та llадаllня БIlfl. вi;шiл

оргаrriзацiТ ltала1lltя БВtUl
та робоr,и 

,l i'i' llадава,tами,
бrоро правовоТ допомоги

l( i.ll t,кiс,гt, ()l l()l}JlcI l l, 6 6 6 6 24



l(ill r,Kic 1,1,,titxtyliB 4

ЗаХiД | .3. l.За.rlу.lgllцх
партllерських ()ргаlliзаlli ii до
спiвltрачi в част,иlti
]tерсllаправлеltllя кл ic,ltтi в

д() cllcцia.,liзOBilll1.1x ус,гаllов.
Заltровалrкеttt tя

е(lекr,ивного Mexatl i,tMy
псрсllа правлсl lя K.rl icttTi в
мiж мсрежсю БIlll та
llезаJlожlIllм ll l,|

t]iдri.lr
lrpanot t1-locB i,I,I I tl ц,|,ва,l,а

r|а/lаllIIя tjl l/(. бrоро
t l1la BtlBtli ll()l ltlM o1,I.t

l(iлькiсr,ь заходiв 4

3

Захiд 1.3. Мехаlliзм
llеренап равлеlt tlя

Пiдвищсння
доступностi послуг
Бпд

Захiд I.3.2. [Ii,цписання
нових Мемораttлумiв rlpo
спiвttрацtо (зустрi,l i.
обговореttttя резул bTaтi в
спiвпрацi 1,а Irапраlllоваllllя
нових пiдходiв), Уклалення
додаткових
угол/меморанлумiв про
переllаправлеlrня; Збiр.
заповнених партнсрам и,
Анкет партнерських

lзаllllI

/[rrpeK,rrlp Ml (. Bi,,uti",l

rtравопросв i,гl I tlt{,гllil,га
ttалаtttlя IiIll(

l(i;l bKicтb зустр i.lей 4

Mylo,I,b rl KictI i IlocJIyt,rI бсзоl lл:r.гllоТ вовоТ /lопомOг]I2. K"rIit,llтll

4
Захiд 2.1. pl,]lrli ltl.lvllrw I-I iдвttшсt tttя якостi

trадаtrrrя Б[|Д

Захiл 2. l. l.органi,lацiя та
Itровсдснllя круглих cTo,,liB

робоч llx зус,гlli,rей,
r,ренiнгiв лля адвокатiв з
мстою обt,оворсltttя
скJlалll 1lx та ак,гуал ы l1.1x

tl}lтаtlь: tIоlлирсll}lrt
позllтtlвltоt,о лосвiltу,
кращllх практl| к адвокатi в.
якi працюtоть у cttcTeMi
lj

l]i,цлi.tI tl1-1ган iза ltiI tlа/lа|Il|я
liI}| l/[ ra ptlбtlt,tt ,; iT

l la]laBatlaM lI

l(i.lr r,Kic l l, зус,t 1l i,lcii 4

iд l .2.З.Популяризачiя
дtlвiлковtr- i нформ arri ii lroT
пrraтt|lopM и праlrових
кtlltсультацiй
<WikiLegalAicl>

lJi,,цi.lr правrrпросвiтt t t,.л

т,а ttадаlIIlя БIl/{. вiluriл
o1rгarri,raцii' l|ir/lillttlя tjBl Ul
тa роботtt 

,t iT tlаllлlli1,lilр111.
бl<lро l l1"laBKlBoT /KllttrMot,tt

1 1

l l l

l l l

l l l



Захi л 2.2. I . ГIровеl{сt ttrя
i rr(lopMaui iirloi кам паrliТ
ЩОДо заJlуllеlIl|я
]lартl|срських громадськllх
оргаltiзацi ii лtr Укратнськот
tIJKoJl]l Ilравосулдя

I]iддiл
правоllросвir,ництва та

надаl1llя БI1!, бtоро
правовоТ допомOгll

5

Захiл 2.2. YKpaitlcbKa
шкоJtа практпч1ll|х
зl|аltь з плlтаllь дос,tуIlу
до правосуддя

l( i.rl l,r<ic гb захо/li lr () l l 3

6
Захiд 2.3. Strategic
Iitigation

Захi:t 2.3. l .Влlявлеtlня
ilKTyaJlыlllx rlpaBolrllx
ltроб:lем (t[laKl,i в cltcтcм l|их
поруulеllь прав лlо/lинl{),
lliдготовка та розробка
захолiв рсагуваllltя
(бук"trсти. бpotllyprr,
пам'я,гки, коtrсу,п ы,ачiТ)

Biщi"rr
l tpa Btrll1rocBi,гl | и ц,гва,t,a

llа/lаll1lя Бl lfi, бrоро
tl1,1aBtrBoT доllомоги

l(i.lt l,Kic,l,r, захtl/lill l l l 4

з Лltlllll у ,Icp11,1,trpiit.llblIllx l,pOMa/lax Mat(),I,l' краIцi MOжJllll}()c'l.i /l.rlя pea;ti,}illliT своiх llраR

7
Захiд 3. l. ВiдIlовше
правосуlшя. Медiацiя

пiдврrщення lliвня
правовоi
обiзltаностi
громадяll

Захiд. 3. l. | Прове;tсння
i lrформаui iirroT кам панiТ lrpo
в iдгtовнс tlравосу/Ulя. ll()lllyK
i,rаJtу,lgцllд Me,rtiaTopiB

Bi.,utilr
ttllавопросвi-гllllц-гва 1,а

!lаJlаtlllя БГl/{. бrtро
ttpaBoBoT доllом()г]I

Ki.lrbKicTb заходiв l l 4

8

Захiд 3.2. Мережа
вол otlTepi в/Ам басадорlл
Бпд

Сприяння розl]итку
правltи,tоТ
спiльнотlt

| 
ЗахiлЗ.2. I Проведення
заходlв lз залу,tснllя та
вiдбору потеttцi l'iHlrx
претеtlден,гi в/волоltтсрi в до
системи БП!,
(iнформацiйrlо-

роз'ясtlювал ьна робота
серед студентiв. активнltх
громаляll у рiзlrих цi.llьових
групах)

I}iдtilr
пра BottlrocB i,гl l и цгliа l,al

llallaltllя БП/(. бlоро
t rpa в<lвtli доl ltlM ()l,и

Кiлькiсть заходiв 0 l 0 l 2

9
Захiд 3.3. НезалежlIi
провайдерш БПД

[JrPeKTlrBr la
спiвпраця з
партllсрамl! та
провайлерами
llада1lllя БПД дл,
покращення якостi
правових посJlуг

t}iл.rtiл
tt1,1aBottpocBiтl llIll,t,Ba,l,a

]la/laIIl|я БI l/(, бrорtt
rtpa BrrBtrT л()llом огlr l(i.ll ькiс,гl, зttходiв l l l 4

l

l l

Захiд З.3. l. Розвиток
llapTl lcpcbK].tx мереж 1,а

взас,модiя з органам 1l

м iсцсвого самOвряllуваll1lя з
ме,го]tl розробllеltllя та
прийнятr,я проектiв
мiсцевих програм llадаlIlIя
БПfl. залучснllя у якtlстi ix
виконавtli в я Kllir1"l ц!р|ршоl.о
кола громалськllх
органiзаui Й вiлtlовi/tного
rlрофiлю



Захiл 3,З.2. I lадаltttя
мс,го,цlt,t lttrT lюltoMtlI,tt ()МС
ulодо о1-1гаttiзацiТ tlltM lt
ttалаrrlrя [iIll(

Вi.rцiл
правопросвi,|,It 1l цтва,I,a

tlада1l1lя БП!, бюро
BOl]Ol доl|омогlI

l(i.rr bKicтb зустр iчей 9 9 9 9 зб

Захiд З.3.3. Ilровеленtlя
робочих зустрi,rеi'r та llapa,/l
iз llартttерами lto
обговорсl t l tttl рс,lул l,r,aTi в

роботtt l,а l|allpal(loвallllя
ttoBltx ltiдхолiв дtl ltal(allttя
Бllд

f{ll1reKтop Ml], вiltлi.lr
llpa Bottl,tocBi,гl l tltll,l]a та
IIадаllllя Бl l/[, вiшriл

орl,аrriзаtliТ lla/tillIllя БI]l Ul
тa роботlt 

,l iJ Itallatla,taMtt,
бttt1-1tl llpa BtltltlT лotltttvttlt,tt

I( i.ll r,Kic,l,r, зусr,рi.lсii l l l 4

Захiд 3,3.4. llрове.ltенltя

робо,tих зуст,рi,tей iз
прсдс,гавникам lt о1,1гаtti в

м iсцевого саl\,lоврядуван ня,
державl|ltх tlргаrriв.
громалських оргаttiзаui ii з
метою llалагоджсl|ня
сгtiвпраui та розвитку
партнерських мереж,
З?.llуtlg1l1r, ,rnu""
стсйкхолдсрiв, у тому числi
створе1ll|я не,tаJlсж]lого
провайлера на piBrri
територiал ыtllх l,ромад;
1-Iалаголlсення спi впрацi з

lор]tДиll}l}lм и клilli кам и

/{ирсl<,l,tцl М l {. Biлrri.lr
llpa tзoll1ltlcBiтlIllц1,I]a т,а

ttа,trаlrня БГl/{
К iл bKicTb зус,|,р i.lсй l l l 4

l0
Захiд 3.4. Визllачеtlllя
правових потреб
громадяll

[]lt,ltta,telttt.lt pi Bl tя
,lадовtrлеl ttlcTi
клiсttтiв с}lстем]l
ttалаrrlrя БП.Щ

Захiд 3.4. l. Фоlrмуваtttlя та
пiлтрt.tм;tttttя в al(l,yaJl bll()My
cтalti Kapтtt tlраt}ових llоr,рсб
,гс1-1и,горiа.rt 

bt l 1lx l,p()Ma/(

Вiд.цilr
ttpa вогtросвiтн ll цтва та

на/lанl"lя БП/{

l( i.ll r,кiс,гl,

узаl,аJlьl lcl l L
l l l 4

Захiд 3.4.2. l-|ровсденtlя
локалыiих лосл iляlgllь щgд9
вllзнаl|сll1.1я правових
потрсб громадяlt.
задоволеностi насслеtt ня
послугами цеllтрiв БВIlД

tsiддiл
правопросв iTtl ицтва та

llада}lня БПfl. бlоро
правовоТ допомогtl

l(i:lt,t<icTl,

/ltlc.lti/l>lccttl,
0 0 0 ll



4. Система безоl1.1lа,гllоТ IrpaBU /ItltIoMOгlt t' ttcзaJtcжlloltl, клiсl Batlot(), illlloBaцiйlltllo, cK,I,IlBtI()Io

Захiд 4. l. l. l l1rtlBeltetttrя

рiзrt1,1х KoMyHiKa,1,1lBltttx
заходiв щодо обмirrу
досвiлtlм та llокраlцсlll{я
B,lacMo/liT тa

рсзул b,|,aтl.r BlrtlcTi роботи
uerrгpiв ,} нала||1|я
бс,;tlп.llаl,t toT BToptt lt l loT
llpaBoBoT доltом()гlI

llrpcKTop МЦ, вiд.дiл
tlpaBoltpocBiTtlи llTBa 1,а

}lадаIlllя Бl lД, вiддilr
оргаltiзацiТ ltадаllllя Бl}t IЛ
,га 

роботrt з iT ttадава.tпми,
бюро правовtrТ /lоrlомогt,t

Ki.rlbKicтb заходiв 0 0 l 2 3

Il
Захiд 4. l. l}дocKtllla.llelte
упра влiн ltя сисr,емоlо
Бпд

Удоскоltа.lIеtt ttя

взасмоltiI мiж
чснтраплlr БIl/],
пр}lскореlltlя
приiilrяття

уttравл iltcbKltx
рiшеlrь ЗаХi,ц 4. 1.2.I lpclBc,rtelrlrя MI {

реl,уJlярllого Mott iтор1.1ttгу
дiяrtt,н<lстi бtоро правtlвtlT
доtlомо1,1r та оцi ttttlBattl tя

якостi ltос;tуг БI-I/d, rlцl
Hl|M1,1 1lалаlоться

/(llpcK,lrlp М l (. Bi;r"ltilr

t l1raBolt1-1octri,rl lIll1,1,1la l,a
llа/lаlIl|я litl/(. Biiuri.ll
оllr,аlriзаrtiТ lla/lalIlIя Бl]t Ul

ki.llbkicтb
Mtlll iTtrpиltl,iB

l l l 4

Захiд 4.2, 1.I'liдготовка до
впроваджен tlя електронноl,о
кабiнету адвокаl,а сис,гем l,t

Бпд

Вiдtiл оргаrtiзацiТ l lа/lаll1lя
БtsП/l та роботlr з iT

1lа,цtlваi|ам ll
l(iлькiс,гь заходiв I1o Mipi llеобх iдHt,lcTi

Захiд 4.2.2. I l iдготовка ло
впровадженllя систем ll
електро}lного
докумснтообiгу

Вiлдi;r органiзачii Itадаllllя
БВl Ul тa роботи з iT
llадаl]аt|ам 1,1

К i.lr l,Kicтb захt,lдl i в l Io Mipi llcoбxi/{tltlc,гi

Захiд 4.2.З. Забезllе,tсllня
,гехttiчltltми засtlбам lt
мiсцевого цсltтру та бtоро
(плаtrulст)

!иректор МЩ Ki.llbKicтb закуп()к l l

|2 Захiд 4.2. Оптимiзовапi
BllTpaTll

удоскоllалення
алм i нiстративних
процесiв

Захiл 4.2.4. I l iлгоr,овка

рi,ttrого плаltу дiя.rtыtосr,i
мiсцевого центру

/{rrрск-гор Ml{. голtlвнlrii
бухl,а.ll,геlr. Biltltilr
правсlпрсlсвiтl{ 1tцгва та
tlа/IаlItlя Бl lfl, Biцrill
органiзацii ttа/lаllllя БВГIЛ
r,а ptlбtrтtt ,l iT ttадава.tамlt

Кi:lькiс,гь llJlall ilr l l



Захiл 4.3. l .Забсзrlс,tеttltя
лоступу особи до
слек,|,роllIlих cepBici в [ lФУ,
.ЩФС залля прlrшвltлшенtlя
процедури п iдтвердх<еlt ttя
ltалежносl,i осttби до
суб'сктiв llpalta lla БI]IUI

I]imti.lr
l tpa вtlпросв i,гtl 1,tц,rва,l,a

llallallllя Бl lfl. Biluri.ll
trlrгаrriзаrtiI llаltаllня БВl l/_l

та робtl,гlt з ii' ttадава,lамll,
бtорt-l llpaBoBoi дtlllомtlгl.t

flиректор Ужгородського мiсцевого центру з
надання безоплатнот вториннот правовот допомоги М.М_ffавиденко

lз
Захiд 4.3. lноваltiйllий
портал lТ-рiшень
правових питапь

Запровадженltя
iнновацiйttих
пiдхtlдiв у
tPyHKцioltyBallH i

системи БПl]

Ki.ilbKic,1,1, достуlt iB l Io Mipi llссlбхiдtltlстi


