
Звiт про виконання плапу дiяльностi
Регiональпого центру з надання безоплатноi вторинноi правовоi допомоги у Закарпатськiй областi

на 2020 piK у III- му кварталi

I&i*MeEyBrпп,,] l .,],l,
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рq[лýтатпвпостr ..
впкоirанпя зшодзt Пляп Факг

Kiлbкicтb зrходiв l 0

Зжiд 1.1.2. Провелеrпrя
правопросвiтншького захо.ry "Правовий
кiнозш" дIя студешгЬ, ВПО, осiб з
ilвшiднiстю, дiтей та iншlлt осiб

l

Перенесено на
наступнIй квартал, у

зв'вку з
продовжешям

караrrгиннrш заходiв

Захiд 1.1.3. Проведешrя
правопросвiтницькж заходЬ,
спрямованж на роз'яснення змiсту
кrпочовж рформ (змiн у законодавствi)
у сферi земельного зlжонодавства,
охорош.r здоров'я, соцiального захисту,
пенсiйного забсзпечеЕня, тоцо

Кiлькiсть зstодiв l 1

1

3!вдrппя 1.1. Prnнif, доступ Ts
iнк,люзшвяiстъ,
Зrliд 1.3. Провсдсlrfl,
itrформsцiйво-роr'яспювальfi иt
Tr комунiкrтивяиr зrrодiв

3жiд 1.1.4. Провелеrпrя спiльнюt
зустрiчей (круглi столи, цiльовi семiнари,
тренiнги) з метою налагодження
спЬпрацi з комунаJьнимп устiшовами,
юридичнrrни клiнiками, органами
мiсцевоm самоврядваЕня! громадськими
органiзацiяrrи дя обговорення
найакryшrьнiших пшапь життя громад,
зш(лсту та доФиманшI прав вразJIивю(
катеmрй осiб. пi.шlшеюrя правовоi
обiзнаностi населення

Кiлькiстъ зsrодiв l 0

:Шrй енувsнпri aаrоду для ,l }хlcопtппя захQli Пр iriтiФ,i-ра3l

r. С}б'скrт вiдповЦвоrо rlpaBr мrють рiвппfi досtуп до БШI

Захiд 1.1. l. Провелеrпrя масшгабнж
правопросвiтниIркж зжодiв

Перенесено на
наступниfi квартал, у

зв'язry з
продовжешUIм

караrпиннюt заходЬ

кiлькiсть зrходiв 0

Перенесено на
наступний IGартал, у

зв'яlку з
продовжешrям

каракгиннrлt заходiв



3ахiд 1. 1,5. Проведенrя
правопросвiтниlркrо< заходiв,
спрямованж на запобirанвя вrладкам
дом пнього насиJьства, лискриrиiнашii,
злосIшrостi

кiлькigть зrrодiв l l

Захiд 1. 1.6.Пров€дення тематIlчню(
ceMiHapb. лекцiй, зустiчей з правовоi
освiти дп осiб, якi належать до основнж
соцiальIflD( i д€мографiчнrD( груп
населення, iнвмiлЬ, пенсiонерЬ

Кiлькigь заходiв 1 0

Пернесено на
насryпIшй квартал, у

зв'язку з
продовженням

каракгшrнж захолiв

3ахiд l. l .7. Проведеlяя
правопросвiтrпrlькю( зlD(одiв,
спрямованж м запобiганrя безробiтгя кiлькiсть заходiв 1 l

Захiд t.l ,8. Проведення TеMaTи.IHIа(
ceмiнapb, лекцiй, зустiчей для дiтей
сирiт, лiтей, позбавлених батькiвського
пiктryвання, дiтей якi перебувають у
складнж жt{гт€вIж обставинж, дiтей якi
постраrulали внаслiдок военrпо< дiй та
збройшо( конфлiкгЬ

кiлькigть зrходiв 1 l

Захiд l. 1.9. Проведешrя тематичнюr
ceMiHapiB, зустрiчей шя ВПО шя
вирiшеlпlя найбiльш акryаJIьню( правовrо(
ш{гдъ вказаноi кат€rорii населенrя

кiлькiсть заrодiв
1 l

Зжiд 1.1.10. Проведення навчаrъ
ceMiHapb, круглrо< сmлЬ) з прав rшодини
дtя представникiв юридлlчн}D( сJryжб
органЬ державноi влади та органЬ
мiсцевого самоврядванrл

Кiлькiсть заходiв
1 0

Перенесено rra
наGтуIпшй кваугаJI, у

зв'язry з
продовженням

караrrгrпrнж зжодiв

3жй 1.1.11. Пiлгmовка та розмiщеrпrя на
саfrmх державнID( органiв, органЬ
мiсцевою самоврядвання, Фомадських
об'еднаь iнформацii правового
юрастеру, матерiалЬ щоло
фунщiоrryванкя системи БП.Щ

Кiлькiсть публiкацiй
6 6

Захiд 1.1,12, Розмiщення iнформацii,
важJпвоi лLя захисry прав громалян (у
mму числi сочiальна р€Iuама) на

Кiлькiсть публiкдцiй
3 2о



офiцiйному веб-сайтi регiонального
uентру, челгрiв заfoiятостi, соцiальюrх
мереlrах, громадськrок мiсцлr

3ахiд 1.1.13. Оrrублiкування у друкованих
мiсцевrлt ЗМl статtй правового
характ€ру, консультачiй та iнфрмачiй
про лосryп ло безоrшатноi правовоТ
допомоги

Кiлькiсть публiкдцif,
3 3

Захй l . l . l4. Висryrм на радiо з

роз'ясненrrяrtrи громадянам гара!fiOваЕж
iM Консттryчiею та захонами УкраiЪи
прав у рiзних сферах жrrгтя

Кiлькiсть фiрiв 1 1

ЗжИ 1.1.15. Висryпп на мiсцевому
телебачення з роз'ясненRями громадянам
гарантованих iM Констиryцiсю та
законамп Украi'ни прав у рiзшок сфрж
житгя

КЬькiстъ сфiрiв 1 0

Перенесено на
настушпrй квартал, у

зв'язку з
продовженням

каракгшrних заходiв

Зжiд l . l. l6. Публiчна презеrrгацiя

результатiв лiяльностi РЦ m
пйпорялкованюк МЩ ra бюро правовоi
допомоги для громадян, партнерЬ та ЗМI

Кiлькigrь презентsцif, 1 l

3ахiд l . l .l7. Проведеюrя спiльнlл( заходь
з представником Уповноваженого ВРУ з
прав Jподини, полiцейськrлr.r
Омбудсменом щодо запобiгаrцпо
порушенtu прав JIюдини

KйbKicтb здrодiв 1 l

Захiд 1.1.18. Проведеrшя спiльнж заходЬ
з .Щержавною мiграцiйною службою у
3акарпатськiй областi, представнпцrвом
УВКБ ООН в YKpaiHi щодо запобiганrя
порушення прав осiб на якrлк
пошпрюсться дiя 3акону yкpaiiшr (Про
бiжеlщiв та осiб, якi потребують
додаткового або тIд..fчасовоm зФслстуD та
осiб без громадянства, та пiд рrвиком без
громадяпства

кiлькiсть зslодiв 1

Захiд 1 .l . l9. Органiзачiя роботи
дистанцiйнrтх консультачiйлтrлr тryнктЬ
прийому громадян у примiщеlшi УВП Jtg

кiлькiсть зоrодiв 1 1

1


