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Захiл |.l,I. Провсдення
npaBoпpocBiтtttttrbKиx захолiв,
спряNtоваllлх lta роз'яспенltя злliсц,
клlоtlовllх рефорtл (змiн у
за r,io н trла вств i) у c(lepi соtliа.,tыtого
захис,r1,. ocBirll. oropoHll здоров'я,
пелсii'ittого забезпечення тощо

Богдан А.А. - дltректор центру;
Хl,дилеrrь М.В.- засryпник 1.Iачальнllка
вiдлiлу правоIlросвiгництва,rа надалttя
безоrла,l,ноi правоtsоТ допо[lоги:
Белень С.В, - ltачальник вiддiлу
Виноградiвського бюро правовоi
лопоlllогll:
Банк А.В. - яачальник вiлцiлу
ýбiвського бюро правовоТ допоilогll
Ког5т !.{. - в,о ttачальнtлка вiддiлу
Тячiвського бюро правовоТдопоl,{огt|:
Кололовеltь о.М.- начальнпк вi[,riлу
Мi;кгiрськоrо бюро правовоi допо\,tоги:

].1 жовтеllь,
]'I I.1cTo паД.

груден ь

KUlbKlcTb захоillR 6



Савуляк В.В.- начальннк вiддiлу
Рахiвсьхоm бюро правовоi допомоги

Захiд l .1.2. Проведення спiльнлtх
зустiчей (круглi столи, цiльовi
ceMiHaplr, тренiнги) з меmю
налагоджеяяя спiвпрачi з
комунальними ycтaHoBaltH,
,оридкчн l|l\{ и клiнirалlи, органаttя
лriсцевого салtоврядування,
гроItlадсbkllми органiзацiями дlя
обmворенttя найакгуальнiших питань
життя гроl\,,ал захисту та дотриманшI
прав вразливих категорiй осiб,
пiдвищення правовоТ обiзнаяостi
населення

Худивець М.В. - засryпник начальника
вiллiлу правопросвiтництва та надання
безоплагаоi правовот допомоги;
Савуляк В.В. - начальник вiплiлу
Рахiвсьlого бtоро правовоТ допоl,rоги;
Когг Д.Д. - в.о начальника вiддiлу
Тячiвського бюро правовоi допоl"1оl-и

жовтень,
лисmпал
грудень

кlльк|сть заходlв

Захiд 1.1.j, Проведення
правопросвiтничьких заходiв,
спрямованих
на запобiгання вllпадка[! до]!lашнього
насильства, дискрlлм iнацii,
злочннностi

Богдан А.А. - дирекгор центу;
Худинечь М.В.- засryпнtлк наlальника
вiддiлу правопросвiтництва та надання
безоплrгноi правовоi допомоги;
Белень с.В. - начальник вiдцiлу
Влногралiвською бюро правово1
допопrогtl;
Банк А.В.-начальник вiллiлу
ffубiвського бюро правовоi допо}rоги
Когл,Щ,,Щ.- в.о. начальника вiддiлу
Тячiвського бюро правовоi допомоги;
кополовець о.м.-начальник вiддiлу
Мiжгiрською бюро правовоi допомоги;
Савуляк В.В.- начальнtлк вiддiлу
Рахiвськоm бюро правово'{ допомоги

жовтень,
листюпад,
грудень

кlлькlсть заходlв 6

Захiд l .1.4. ПроведеннlI теl,,tати.lних
ceMiHapiB, лекцiй, зустрiчеii з
правовоТ ocBiTlr для осiб, якi
нiлле)кать до основних соцiальних i
лемогра{liчнrtх груп Еаселе}Iняl
iнвалiдiв, пенсiонерiв

Худинець М. В. - заступник начальника
вiллiлу правопросвiтництва та надання
безоплатноi правовоТ допомогк;
Савуляк В.В. - начальник вiддiлу
Рахiвського бюро правово1 допомом;
Кополовець О. М. - начмьник вiддiлу
МЬtсiрською бюро правовоI допомоги;

жовтень,
лисюпад,
грудень

кtлькlсть заходlв

3ахiд 1.1-5. Проведення
правопросвiтницьких заходi в,
спрямованих на запобiгання

Боглан А.А. - лиректор центру;
Худияечь М.В.- заступник начальника
вiлдfury правопросвiтництва та надання
безоrrлатноi правовоi допомогн;

жоатень,
лl|стопад,
грудень

кlлькlсть заходlв 6



безробiтпо

Захiд l. 1.6. Проведення тематltчних
ceMiHapiB, зустрiчей для ВПО для
вирiшення найбiльш акryальrtих
правовлtх пltтань вказаноi категорiТ
населення

Богдан А,А. - дllрекюр центру;
Худивечь М.В.- засryпник начальнllка
вiддiлу правопросвiтництва та надання
безоrтлатноI правовоi допомоги

л истопад кlлькlсть заходlв I

Богдап А.А. - директор центру;
Худлнечь М.В.- засryпнлк начальнtlка
вiллiлу правопросвiтничтва та надання
безотшатноТ правовоi допоt |оги;
Белевь С.В, - начальник вiддiлу
Влногралiвсьltою бюро правовоi
дOпоr{оги;
Бапк А.В.-начальник вiддiлу
,Щубiвською бюро правовоi допо}tоги
Когр Щ.,Щ.- в.о. начальника вiддiлу
Тячiвськоrо бюро правовоТ допомоги;
КОпОловець О.М.-начальяик вiллiлу
Мiжгiрського бlоро правовоiдопомоги;
Савуляк В.В.- начальник вiдцiлу
Рахiвською бtоро правовоТ допомоги

грудень кlлькtсть заходlв 6

3ахiд l .1.8.
Проведення тематичнtп
ceмiHaPiB, лекцiй, зустрiчей
для дiтеir сирi1 пiтей,
позбавлених батькiвського
пiклравня, лiтей лкi
перебувають у складних
>liитгевrо< обставttнах, дiтей
якi постраждали внаслiдок

Хул,инеuь М.В.- засryпнlлк начальника
вiддiлу правопросвiтництва та надання
безоплатноi правовоi допомогиi
Когуг Д.Д.- в.о. начальника вiллiлу
Тячiвського бюро правовоТ допомогн;
Савуляк В.В,- начальник вiлпirrу
Рахiвського бtоро правовоТ допоt\rоги

жовтень,
листопад,
грудевь

к]лькlсть заходIв

Белень С.В. - начальнtлк вiддiлу
Вtлногралiвськоr,о бюро правовоТ
допомогн;
Банк А.В.-начальник вiллiлу
[убiвською бlоро правовоi допоI,{оги
Когл [.[.- в.о. вачальника вiллiлу
Тячiвською бюро правовоi допомоги;
Кополовець О.М.-вачальник вiддiлу
Мiжгiрською бюро правовоi допомоги;
Савуляк В.В.- начальник вiллiлу
Рахiвсьlого бlоро правоsоi допомоги

Захiд l .l ,7. Органiзачiя та
проведення заходiв, присвя.lен14х до
Bceyкpaltbкom дня безоплатноi
правовоТ допопrоги, приурочениt-r до
,Щня прав людltни (в тому числi
tlшешмоби, уроки права, брейн-
ринги, та iH.)



sоенних дiй та зброliнцх
NонФлiкIiв

Захiд 1.1-9- Пiдготовка та розмiщенкя
на cafiTax державних органiв, органiв
мiсцевоm самоврядува}tня,
гроltадськпх об'еднань iнформацiТ
правового харакгеру, матерiалiв щодо
функuiонуваннл систеr,rlr БП{

Худинечь М,В.- заступвик начальника
вiлдiлу правопросвiтнrrцтва та надавня
безоrшатноi правовоi допомоги;
Белень С.В. - начальник вiддiлу
Виноградiвськоm бюро правовоТ
ДОПОlrrОГИi
Банк А.В.-начальник вiллiлу
Дубiвськоm бюро правовоi доDоt,ог-1.1
Когут Д.Д.- в.о. начальника вiддiлу
Тячiвсьl.тго бюро правовоi допо}rогк;
Кополовець О.М.-начальпик вiддirry
МЬкгiрського бюро лраво8оТ допомогк;
Савуляк В.В.- начальник вiллi;ry
Раriiвського бюро правовоi допомогrr

х(овтень,
листопад,
грудень

кiлькiсть
пФлiкацiй

6

Захiд l, 1.10. Розпliщення iнфорrrлачii,
ваr(л воТдIя захIrсту прав громадяlI
(у Tolvty чяслi соuiальна реклаtла) на
офiчiйному веб-сайтi регiонального
центрy, центрiв заIiнятостi,
соцiальних lreperKax, гропtадськI|х
мiсцях

Худинеuь М.В.- засryлнl,tк начальнIлка
вiллiлу правопросвiтництва та ладання
безоплатноi правовоi допомогlлi
Когл Д.Д.- в.о. начальника вiддiлу
Тячiвського бlоро правовоi допомогя;
Кополовець О-М.-начальник вiдлiлу
Мiжгiрською бrоро правовоi допо}rоги

жовтень,
листопад,
грудень

KlлbKlcTb
публiкашiй

Захiд 1.1.1l. Опублiкування у
друкованих lrlicцeBttx ЗМI статеЙ
правовою характеру, консультачiй та
iнформацiй про доступ до
безоплатноТ правовоТ допомоги

Худинець М.В. - заступник начальника
вiллiлу правопросвiтництва та надання
безогtлатноТ правовоТ допоtrлогп.

жовтень,
лисmпа&
грудень

кlлькlсть
публiкачiй

l

Захiд 1.1.12. Висryпlr на мiсцевому
рааiо/телебаченнi з роз'яснення[rи
громадянам гарантованих iit
Констиryчiсю та законал{и Украiни
прав у рiзних сферах житгя

ФУДень кlлькlсть
вltступiв

l

Захiд 1.1. l3. Проведекня вулrдIноrо
iнформування

ХулIлнечь М.В.- заступник начаllъtlика
вiллiлу праволросвiтницгва та надання
безоплатяоТ правовоi допом оги;
Белень С.В. - начальник вiддiлу
Виногралiвського бюро правовоi

жовтень,
лlIстопадо
грудень

кiлькiсть заходiв 6

Богдан А.А. - дfiрекгор;
Хулкяечь М.В. - засryпяик начальника
вiддiлу правопросвiтництва та tlадання
безоплатноi правовоТ допомоги



допомоги;
Банк Д.В.-начмьник вiддiлу
фlбiвсьхого бюро правовот допоN{оги
Когуг ,Щ.[.- в,о. начальника вiлдiлу
тячiвського бlоро правовоi допомоги;
Кополовець О.М.-начальник вiддiлу
Мiжгiрською бюро правовоТ допомоги;
Савуляк В.В.- начальник вiддiлу
Рахiвською бюро правовоТ допомоги

Богдан Д.Д. - дирекmр;
Хулlrllець М.В. - засryпник HatIaJIbHllкa
вiддiлу правопросвiтництва та надання
безоплатноТ правовоi допо[Iоги

грудень к]лькlсть
презевтачiй

l

Захiд l,1.15. Виготовлення та
розповсtоджеЕня ыlac}lltx
iнфорт,lачiйнпх l.tатерiалiв (буклетiв,
фасрiв, метоличнlтх матерiалiв
тощо) щодо функцiонування системи
Бпд

Хулинець М.В.- заступнttк яаtIальнlлка
вiддiлу правопросвiтництва та яадання
безоплатноI правовоi допоI\,tогн;
Белень с.В. - начальнlлк вiддiлу
Виногралiвсьl,,ого бIоро правовоi
допомоги;
Банк Д.В.- начмьник вiддiлу
fu бiвського бюро лравовоТ допомогIl
Когут fi.,Щ.- в.о. цачальника вiддiлу
Тячiвською бюро правовоi доломоги;
Кополовець О.М. - начмьник вiллiлу
Мiжгiрською бюро правовоТ допомоги;
Савуляк В.В. - начапьник вiллiлу
PaxiBcbKom бюро правовоТ допомоги

жовтекь,
л!Iстопад,
грудень

кiлькiсть
охоплених

правових тем, ве
мепчrе

по Mlpl
необхiд
HocTi

Захiд 1.1.16- органiзацiя та
проведення виiЗних (оя-лаrlн)
к0l1сультувань, у тому чtлслi в рамках
роботи консультацi й н их ггунктiв
досry(ry до безоплатноi правовоi
ДОПОМОГИ, СПРЯlr{ОВаНИХ На

роз'яснення злriсry ключовях реформ
(зltiн у законодавствi) у сферi
земельЕого законодавства

Хулинець М.В.- засryпник ваtlальнI|ка
вiлдiлу правопросвiтництва та надання
безоплатноТ правовоТ допомоги;
Белень С,В. - начальник вiддiлу
Впногралiвського бюро правовоi
допоIlоги;
Банх А,В.-начмьник вiлдiлу
,Щубiвського бюро правовоТ допомоги
Когл Д.Д. - в.о. начальнкка вiдliлу
Тячiвською бlоро правовоТ допомоги;
Кополовець О.М.- начальник вiлдiлу
Мiжгiрського бtоро npaвoвoi допомоги;

)ковтень,
листолад,
грудень

кlлькlсть вI|lздlв l8

Захiл l. l. 14. Публi.tна презентачiя
резl,л bTaTiB лiяльностi PI_] та
пiдпорялкованих MI-\ та бюро
правовот допомоги для громал
партнерiв та 3MI

]

l

i

I



Савуляк В.В.- начальник вiддiлу
Рахiвського бIоро правовоТдопомогlr

Захiд 1.1.1?. Органiзацiя роботи
консультацiйних пунlстiв прийоI,tу
громадlн у прllмiщеннi струкryрних
пiдроздiлiв фiлiТДУ <Цевтр
пробацi'iD

Худлнечь М,В.- засryпник начальника
вiл"лiлу правопросвiтtrицтва та надання
безоплатIrоТ правовоI допо},оги;
Белевь С.В. - начальник вiддiлу
ВивоградiвсьlФго бюро правовоI
допомоги;
Савуляк В.В. - начальник вiддiлу
PaxiBcbKom бюро правовоi допомогя;
Когл fi.[. - в.о. вачальника вiддiлу
Тячiвською бtоро правовоi допомоги;
Кополовець о.М.- на.Iальник вiддiлу
Мiжгiрського бlоро правовоТ допомоги

жовтень,
л!lсmпад,

грудень

кrлькlсть виlздlв ]5

3аходiв 1.1.18. Органiзацiя налання
адресноi безоплатноТ праsовоТ
допомог], незахищенllм верствам
населенIJя

Худпнечь М.В.- заступвик начaLльнlлка
вiлдiлу правопросвiтництва та наданвя
безоплатноТ правовоi допомогиl
Келе {ен Д.В. - засryпник начальника
вiллiлу правопросвiтництвата надання
безоплатноi правовоi допомогиi
Белень С.В. - начмьник вiддiлу
Вияоградiвського бtоро правовоi
допомоги;
Банк А.В.-начальник вiддirry
llубiвського бrоро правовоi допоlrлоги
Когут Щ.[.- в.о. началькпка вiддiлу
Тячiвсьt<ого бюро праsовоТ допомоги;
Кополовець О.М.-начальннк вiлдiлу
Мiжгiрсьього бtоро правовоi допомогп;
Савуляк В.В.- начальник вiддiлу
Рахiвського бlоро правовоi лопоlrлоги

жовтень,
листопад,
грудень

к]лькIсть виlзд|в П0 ltllPl
необхiд
HocTi

3ахiд l .l . l9.3абезпечення досryпу до
елекгронних cepBiciB MiHicTepcTBa
lостицii Украfни

Хулпнечь М.В.- засryпнlrк нач:tльниl\?
вiлдiлу праволросвiтlrицтва та надання
безоплатноi правовоТ допоIмоги;
Келе[t€н Д.В. - заступник вачальняка
вiдцiлу правопросвiтнl.tцтва та надання
безоплатноТ правовоi допоl,rоги;
Белекь С.В. - начмьвик вiллiлу
Виноградiвсььэю бюро правовоi
допомоги;
Банк Д.В.- начальвик вiдлiлу

жовтень,
листопад,
груд€нь

кlлькlсть виlздlв по Mlp!
необхiд
HocTi



Д/бiвського бlоро лравовоТ допо}Iоги
Когр .Щ.[.- в.о. начмьника вiдлiлу
Тячiвського бtоро правовоi допомоги;
Кополовець О.М.- начальиик вiллiлу
Мi;кгiрського бrоро правовоiдопомоги;
Савуляк В.В.- начальник вiллiлу
Рахiвського бtоро правовоiдопомоги

3авдппня 1.2. WikiLegaIAid Захiд 1.2.1.
Наповнення довiдково-i нфорirлачiiлноi
платt|lорми правових консультацiй
(WikiLegalAid)

Келемен ,Щ.В. - засryпнItк начшIьника
вiддiлу правопросвiтнlлцтва та надання
безоплатноТ правовоi допомогиi
Белень С.В. - начальник вiдлЬу
Виногралiвською бюро правовоТ
допомопл;
Савуляк В.В. - начальвик вiддiлу
Рахiвською бюро правовоi допомоги

листопад 1

захiд 1.2.2.
Редаryвання та пiдтlл1,lка в
акryмьному cTaHi лравовlлх
консультацir{ розмiцених в
довiдково-iнформацiйнi}'i плафорiri
(WikiLegalAid)

Келемен,Щ.В. - засryпншк начальника
вiллiлу праволросвiтництва та надання
безоплатноi правоsоi допомоги;
Белень С.В. -начальник вiллiлу
Виноградiвського бюро правовоi
допомоги;
Савулrк В.В. - начальник вiдtiлу
Рахiвського бtоро правовоТ допомоги

жовтеЕь,
лисmпад,
грудень

кlлькlсть
оно&лень

6

Захiд 1.2.3.Поrryлярlвачiя довiлiово_
iнформацiйноТ плаформи праsових
консультаuiЙ <WikiLegalAid>

Богдан А.Д. - дирекгор;
Келемен.Щ.В. _ засryпник начмьнl,tка
вiддiлу правопросвiтництва та надання
безоплатноТ правовоi допомоrп

жовтеIlь кlлькlсть заходlа l

Завдаllrrя 1.3.
Мсхаttiзпt переваправлен!lя

Захiд l.З. l. Залучення партверських
органiзачiй до спiвпрачi в частинi
перенаправлення клiентiв до
спецiалiзованlлх уставов.
3апровалження ефективного
лtеханiзму перенаправлення клiснтiв
I}lir( мережею БПД та незаJIе)i(ним1.I
flровайдерами

Богдан д.д. - дuреrстор;
Хулинеuь М.В. - засryпнIlк начаJIьника
вiддiлу правопросвiтвицтва та надання
безоллатноi правовоi допомоги

,(овтень кшькIсть заходlв ]

|.2 кiлькiсть
консультацiй

I.3



Захiд l.З,2. пiдписання нових
Мелlоранлуl,лiв про спiвпрачtо
(зустрiчi, обговореrrня результатiв
спiвпрачi та напрацiова1.1ня лових
пiдходis). Укладення додатковкх
угод/меморашдупriв про
перенаправлення. Збiр, заповненrх
партнерами, аЕкет лартнерських
оргакiзацiй

Богда8 А.А, - дирекгор;
Худrlнець М.В. - заступник начальнI.1ка
вiддiлу правопросвiтництва та надання
безоплатпоi правовоi допомоги

листолад кlлькlсть
зустрlчеи

l

2, Клiсllтп oTptlпIyloTb яtiiспi послугll безоплатно-1 пDа вовоТ допоlrrогIl

2.1 заsдаЁпя 2.1. PEER REvIEw Захiд 2.1 . l .Органiзацiя та
лроведення круглих столiв, робочих
зустрi.tеil, тренiнгiв для адвокатiв з
MeTolo обговорення скJIадtl|lх та
акryальних питань; пощирення
позитrrввого досвiду, кращих
праt<тик адвокатiв, якi npautotoTb у
систеллi БПff

Богдан А.А. - дирекгор;
Поковба Т. В. - начальник вiлдiлу
органiзацii наданш БВП,Щ та робоп{ з ii
надавачами

лllстопад кiлькiсть зустрiчеiл 1

3. Лr9дп у терtrторiалыlпх гI)опtаддх лta toTb lсращi пrо;клIlвостi для реалiзацiТ cBoii прав

3.1 Завданttя 3.1. Вiдtlов|iо правос},ддя.
Мсдiацiп

захiд з,1.1.
Провеле1.1пя iнформачiйноi капrпанii
про вiдlовпе правосуддя, пошук i
залrtення медiаторiв

ХудлIяець М, В. - засryпнtлк на.Iальника
вiддiлу правопросвiтtlицтва та вадання
безоплатноi правовоi допомогta;
Келемев [.В. - заступвик начальника
вiддiлу правопросвiтництва та надання
безогLлатноI правовоi допомогп

х(овтень кlлькlсть заходlв l

з.2 Завдяпня 3.2. Мерсrяса
волоllтсрiв/Аirrбасадорrr БГI.Щ

3ахiд 3.2.I Проведення заходiв iз
залr|ення та вiдбору потенцiЙних
претендентiв/волонтерiв до cLlcTeIt{и
БП[ (iпформашiйно-роз'яснювальна

робота серел сryдевтiв, активних
громадrн у рiзвих цiльоsих групах)

Богдаfi А.А. - днреt'тор;
Хулинечь М. В. - засryпник начальнtIка
вiддiлу правопросвiтництва та надання
безоллатноi правовоi допопrоги

жовтень кlлькlсть заходlв l

Завдання 3.3. Не]алежнi
проваitдерх БПД

3ахiд 3.3. l. Розвиток napтHepcbKlrx
мереж та взаелrодiя з органамIl
мiсцевого саlrtоврядування з меmю

Боглан А.А. - лирекгор;
Хулtлнечь М, В. - заступник начzlльвика
вiддiлу правопросвiтництва та надання

грудень кlлькlсть заходIв 1



розроблен}lя та прuйняття проекгiв
мiсце8их програNl надання Бпд,
зал)дення у якосгi 'ii виконавцiв
якнайширrцого кола громадськrх
органiзацiй вiдповiлноm профiлlо

безоплатноТ правовоi допоIlогL

3ахiд 3.3.2. Надання лtетодичноi
допомоги ОМС щопо органiзачii
ними надаяня БП,Щ

Хулияечь М.В.- засryппlлк начальника
вiддiлу правопросвiтнtлцтва та надання
безоплатнот правовот допомоги;
Келемен Д.В. - заступник начальника
вiллiлу правопросвiтниtrлцтва та надавня
безоплатlrоi правовоТ допо},|оги;
Белень С.В. - начальник вiддЬу
Вrrноградiвського бюро правовоI
допомогп;
Банк А.В.-начмьник вiлдirry
furбiвського бюро правовоТ допомоги
Когуг Д.Д.- в.о. t{ачальника вiллiлу
Тячiвського бюро правовоi допомоги;
Кополовець о.М.- начальнIлк вiдлiлу
Мiжгiрського бlоро правовоТдопомоги;
Савуляк В.В.- начальник вiддiлу
Рахiвсьtою бtоро правовоi допомогп

жовтеl{ь,
л Ilсmпад,
грудень

кiлькiсть зустрiчей I8

Захiд 3.3.З. Проведення робочих
зустрi.lеit та нарад iз ларткераtли по
обговоревrпо результатiв роботи та
напрацювання нових пiдходiв до
наданкя БП{

Боцак А.А. - дирекгор;
худинець М. В. - заgryпник начальника
вiддiлу правопросвiтниrпва та надання
безоплатноТ правовоТ допомогя

грудень кiлькiсть зустрiчей 1

3ахiд 3.3.4. Проведенl{я робочих
зустрiчеt1 iз представнпкаt,tи органiв
trl iсцевого саt lоврядування,
державних органiв, гроIlадських
органiзацiй з маmrо наJIагоджен Rя
спiвпрацi та розвитку партнерських
I\{еРеЖ, 3аЛУченНя ноВих
стейкхолдерiв, у тому числi,
створення незаJlежноm провайдера
lla piBHi тервторiальних громад,
Налаmддекня спiвпрацi з
lоридt-tчними клiнiками

Богдан А,А, - дирекгор;
Хулинечь М. В. - засryпцик начмьника
вiлдiлу правопросвiтництва та надання
безоплатяоТ правовоi допомоги

листопад кiлькiсть зустрiчей 1

3.4 3ахiд 3.4.1. Формування та XyBllHeub М. В, -засryпяик начzutьнl]ка грудень кlлькIсть l3авдацЕя 3.4. Вrrзначснця правовtfi



потреб громадян пlдтр1{лlан}Iя в акгуальнопlу cTaHl
карти лраsовlrх потреб
територiальних громад

в,ддtлу правопросвtтництва та вадання
безоллатно1 правовоi допомоги

Захiд З.4.2. Проведення дослiджень
щодо визначення правовlIх потреб
гроltlаruлн, задоволеностi населення
лослугами центрiв БВПff

Худн8ець М. В. - засryпник нтtальника
вiллiлу правопросвiтництва та gадання

безоплатноi правовоТ допоtlогtr;
Келемен Д.В. - заступвик начаJlьника
вiддiлу правопросвiтництва та надання
безоплатноi правовоi допомоп't

грудень кiлькiсть
дослiджень

I

4.1 3авдання 4.1. Вдосконаленс
управлiнпя cпcTetrtoto БП,Щ

Захiд 4.1.1. Провеленяя рiзних
ю}rуяimтивних захолiв щодо обмiку
досвiдоltt та покраu-tення взаемодiт та

резул ьтати в HocTi робоп ueHTpiB з
надання безоплатноi BTop!{HHoi
правовоТ допомоги

Богдан А.А. - директор;
Хуаинечь М. В. - заступник начальника
вiдлiлу правопросвiтвlлцтва та надання
безоплатнот правовот допоi\tоги

грудень к|лькlсть заходlв I

Захiд 4.I.2,Проведення МЦ
реryлярного лrонiторинry дirльноqгi
бюро правовоi допомоги та
оцiнtовання якостi послуг БПД що
ним и надаlоться

Богдан А.А. * диреrгор кIлькlсть
lllонtторингlв

з

4.2 завдаяня 4.2. оптltпriзоваrti
BllTpaтl!

Зоiiд 4.2. l.Пiдготовка до
впрOвадкення електронною
кабiяеry адвоката cllcTeMrl БП[

Поковба Т.В. - пачальник вiллiлу
органiзачii надання БВП,Щ та роботи з'rТ
надавачами

жовтень,
листопад,
грудень

кшькtсть заходlв по
Mipi

необх
iднос

Ti

3ахИ 4-2.2.Пiдmтовка до
впровадження системи електронноm
докрrенmобiry

жовтсllь,
листопад,
грудень

кlлькlсIь заходIв по
Mipi

необх
iднос

Ti

3axia 4.2.3.Заrупiвля m
встановлення необх iдного
облалнання в центрilх з надання
безоплатноi вторинноТ правовоi

допоtлоги (у т.ч- бюро правовоi

Боглан А.А. - лирекгор;
Гiнцяк о.И.- начальник вiлдiлу фiнансiв,
бухгалтерською облiку та звiтностi,
головний бухгалтер

грудень кlлькIсть
закупiвель

1

узагальнеI]ь

4. CltcTclra бсзоплатноI правовоi допоi\lогlt с псзалс:,квоlо, клiснтоорiснтованоtо, iпвовацiirноtо, сфсктпвною

жовтень,
листOпад,
грудень

Богдан д.д. - дирекгор



допол,tоги) та полiпш]ення
cnpoМox(Irocтi бюро по залучеаню
фахiвчiв для проведення
консультувавня

3авдання 4.3. Iновацiiлнlrй портал
IT-piurelrb правовlлх пптань

Захiд 4.З. l .Забезпечснвя досryпу
особи до електроннлIх cepBiciB ПФУ'
Д<DС задля лриlлвIlдшення
процедури пiдтвердження
належностi особи до суб'екгiв права
на Бвпд

Хуллrнеuь М.В. _ заступник начаJIьнllка
вiдцiлу правопросвiтництва та яадавня
безоплатноi правовоТ допомоги;
келемен Д.В. - заст}rпник качальвиI<а
вiллiлу правопросвiтfi имrЕва та надавtlя
безоплатноТ правовоi допомоги;
Белеяь С.В, - начальник вiддiлу
Вtrяоградiвського бюро правовоi
допомоги;
Банк А.В -- начальник вiллiлу
Дубiвського бюро правовоi допо1,1оги
Когуг [.[. - в.о. начальника вiддiлу
Тячiвського бlоро правовоiдопомоги;
Кополовець О.М. - начальник вiдлiлу
Мiжгiрського бюро праsовоТ допомогиi
Саsуляк В.В. - начальник вiддiпу
Рахiвського бюро правовоТ допомоги

)ковтень,
листопад,
грУдень

кlлъкtсть достчпlв по
Mipi

необх
iднос

Ti

4.з


