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квартальuий плац заходiв ýстського мiсцевого цепцlу з наданIIfl безоплатrrоi вторнrrно;правовоiдопомопл на Iv
квrртал 2а22 porcy

* r.ý

Лr п/п Наймешуванlля
завдання

пiдзавдання Наfi мепувпння заходу для
внконпilшя з8вдання

вhповiдальннr1
виконавець заходу (на

piBHi вiддiпу або
слухsбовоI оеобп)

Термiш (дата)
вtIконапкя

заходу

HaйHeHyBart
ня

показпшка
результатив

rrocTi
вýко}!ання

заходу

Значення
показнпк

а
результ,ат
ивностi

BIlKoHaHil
я заходу

Пiдзявцшtgg 1. 1.1. визначснrи
кошФетцих цiльових груп та

аудшторii, напрямiв та каповненtiя
правопросвiтницьких заходiв на

пiдставi анмiзу даких

Захц 1.1.1.1. ПЦrотовка та
проведення локальних
соцiологiчних дослiджень, зокрема
на piBнi територiа.пьнlтх громад

вiддiл безоrшатноI
правовоТ допомоги,
сектори бtоро правовоi
допомоги

жовтень
лцстопад, грудень

кшькlсть
досjIiджень

по Mipi
необхiдяо

cTi

l Зявддкня 1.I.
ПИвищсння

cпpoпtoatcllocTi
людеil caMocTiйrro
iдентифiкуватлr

правовi пmреби,rа
правовi проб,пемu

1.I.2. 3меншенrп рiвrtя
нiгiлiзму: навчання

користуватцся своiми
та не поруulувати праýа

Захiд 1.1.2.1. Проведення
правопросвiтншцьких заходiв,
спрямованих но роз'яснення
змiсry шIючових реформ (зr"riн у
заNонодавствi) у сферi земеJънок,
зil(окодавсlва, соцiальяоm
з€tхисгу, пснсiйною забезпечен,ttя,
тOtцо

вiдliл безоплаurоТ
правово[ лопомоrи,
секrори бюро правовоi
допомогrt

жовтень,
лнстопадЁ грудень

кtлькlсть
заходlв

6

lнших



Зжiд l. 1.2.2. Проведення
тематичнж ceMiHapb, лекцiй,
зустрiчей з правовоi освiти дlя
осiб, якi HaJreжaTb до основнюt i
лемоrрафiчнлD( груп насепення,
iнвалiдiв, пенсiонерiв

вiддiл безоrшатцоi
правовоi допомогЕ,
секюри бюро rrpaBoBoi
допомоги

ж8р_тенъ,
листопад, rрудень

KUIьKlcтb
заходiв

6

За,хiд 1.1.2.3. Проведення
темати.tню( ceMirrapiB, лекцiй,
зустрiчей з ВПО шlя вирiшення
найбiльш акц/аJIьних цравовж
питань вказаноТ категорii
насепепня

вiддiл безоrшапrоi
цравовоi допомоги,
секюри бюро TrpaBoBoi
допомоги

х(овтЕнь KIJIьKlcтb
3а)(одв

l

Зildд 1. 1.2.4. Проведеrпя
гlравопросвiтниIlькtоt заtодiв для
дiтей, дiтей, позбавленж
батькiвсьtою пiклуванlщ дiтеЦ
якi перебуваютъ у складню(
житпевж обставинах, дiтей, якi
пострФr{.лали внасlriдок во€ншD(
дiй та збройню< rонфлiпiв

вiддiл безотlлатноi
правовоi допомоги,
сектори бюро правовоi
допомоги

JпrgтоIцд кiлькiсть
за:<одiв

Пiдзавданм l. 1.3. 3мешдення рЬня1
правовою нiгiлiзму: HaBFIaHшI 

i

rдодейзахищатисвоiправа 
i

3жiд 1.1.3.1. Проведешlя спiльних
зустрiчей (круглi сюли, семiнари)
з меюю наJtаюrDкення спЬпрачi з
lФмунаJlьними установами,
органаruи мiсцевою
с!моврядування, цромадськими
органiзаuiями дtя обrоворення
найакryальнiша питань жкггя
громад, захисту 1в дотимання
прав вразливюt lвтоrорiй осiб,
пiдвищення правовоI обiзнаностi
населевня

ддрекюр MLL вiддiл
безоплшrrоI rrравовоi
допомоги, секори бюро
правовоi допомопл

,ковтеЕь,
листопяъ груцень

кiлькiсть
зжодiв

J

Захiд l. 1.3.З. Розвиток iнстптlrrу
волонтерсIва у сферi надання
Бпд. Проведекя заходiв iз
заI)нення та вiдбору потенцiйних
волонтерЬ

дврепор tйt|, вiллiл
бозоплатноi правовоi
допомоп,

грудень Kmbкlcтb
заходiв

l

ПiДqвлаЕlul l. 1.4. сrrринlи 3ахiд 1. 1.4. l. Проведення вiддiд безоплатноi жовтень, KlJbKlcтb з

l



форrrrранrпо H}TlboBoi
толерантностi до дllскрlл,лiнацiI та
насшIьства

i нформачi йно-про свiппrrъкж
зжодlв з питань толерантяою
ставлёrпrя до людей, у тому чисrri
недискрl.п,tiнацii за ознаюми раси,
поrriтичнж, релiгiйних та iншж
переконань, iнвалiдностi,
етнiчного та соцiаьною
ПОХОDКСННЯ

правовоi допQмогц
секюри бюро правовоI
допомоги

лияопад, грудеБ заходlв

3ахiд 1.1.4.2. Проведсння
i нформацiйно-про свiтниrьких
зжодiв, lомпапiй, акцiй з rrротlцii
домашньому насильству, гендерноi
piвнocTi, захисту прав длтини вiд
насиJIьства в ciM'i

вiддiл безоrшатноi
правовоi допомоги,
секгори бюро правовоi
допомоги

жовтень,
Jlистопал Фудеш

кiлькiсть
зФ(одlв

з

Захiд 1.1.4.3. Вrгоmвлення та
розповсюдI(ено друюванIr)(
правопросвiтнпькю( мmерiалiв.
Взаемодiя зi ЗМI щодо пiдготовки
та вцtryску спецiальнlас медilfuю(
проектЪ

вiддiл безоrшатнот
правовоi допомоrи,
секюри бюро правовоi
допомоги

жовтень,
JIистопад, грудень

тФаж по Mipi
необхiдно

cTi

2 3аsдання I.2.
Пiдвltщення
готовностiлцдей
докладtтп зусItль
дlя вирirrrення
правовпх потреб

Пiдзавдання 1.2.1. Навчашш людей
lФрцсгуваплся правовимн
моtанiзмами дlя самостiйпою
вирiшrення проблсм

зDdд 1.2.l. t. Пiдготовка та
розмiщення на саfrгж дерхсавких
оргапЬ, оргакЬ мiсцевого
самовряФваRIщ громадськlо(
об'еднань iнформачii правовою
харакгеру про iсrтуочi механiзми
вирiшеки проФIем, про
позасудовi способи вирiшення
спорiв i т.п.

вiддiл безогчrатноi
правовоi допомоги,
сскюри бюро правовоi
допомогtl

жовт1ень?

листопа& грудень
кiлькiсть

гryfuiвчiй
6

Захiд 1.2.1.2. Розмiщсння
iнформаuii, ваlклIво'f д-ти захЕсту
прав громqдян (ycпitttHi кейси
захнсту/вiдновленrя порушсних
тrрав лодини) у соIдIчtерсжах,
лрукованrх ЗМI

вiддiл безотшатноi
правовоТ допомоги,
сектори бюро правовоi
допомоги

жовтень,
листопал Фудень

кiлькiсть
rryблiкацiй

3

ЗахЦ 1.2.1.3. Складекня та
розмiщення правових lюнgшьтацiй

вiддiл безогшатпоТ
правовоi допомоги,

N(овтень,
лисюпал фудень

KiльKicTb

розмiщенюr/
1



]i,'|ý-,_@птtrт,,t}lffi ;ffi

на довiдково-iнформачiftriй
rшвгформl rФавовж консуJIьтацiй
Klй/iНIэgalAid), а таtсоlt
пiлтрlшання B,al(T/ajrьнoмy cTaHi
правовю( tФнсуJБтащй,
розмiщешо< на зазначенiй
платформi

секюри бюро rrравовоТ
допомоп{

анQýl9пих
правовlD(

консульгацiй

Пiдзавданш 2. 1.1. Вtвншення
рЬня задоволеноотi Krriemb
рбоmю систсмll наданlи БП.Ц

Захiд 2.1.1.1. Участь у проведеннi
соцiологiчного дослiдкення щодо
задовоtеностi клiеrrтЬ робоmю
системи БП[

вiддiл бсзотшатrrоi
правовоI допомоги

груIень
il;i:']ýi|i]i,; :],iii:;i:::i;]] i; j 1:]i

кчБкtсть
дос.пlдкень

t

Зо<iд 2.|.2.2. Органiзачiя та
цроведенЕя IФмIшексншх ocBiTHix
заходЬ, присвя.lенrа( до
всеукраiнського дня безоrшап{оi
правовоi допомогп, rrрr4,рочений
до Дня прав.тподrши (в т.ч.

фешшоби, брошryrрц }rроки права,
бреftl-ринги та iH..)

вi,lцiл безоплатноi
правовоi допомогц
сеmOри бюро правовоi
допомоги

жовтень,
листOпа& грудень

6
Пiдзавдаlпи 2. t.2. iнфорлryвшпlя
гrро право на безоплапцl правову
цопомоry та порядок йоm реалiзацii

3ахiд 2.1.2.3. Виюювлсння та
рзповсюдкснlл iнформачiйноI
продукцii щодо доступу до Бпд
адаrrmваноi до поцеб оIФемЕ(
цшьовrос груп (буклетц брошурu,
iнша друоваlа проryкчiя)

вiддiл безоплатноi
правовоi допомопL
сеmори бюро правовоi
допомом

жовтень,
Jшсюпал гр}день

тлФшк по Mipi
необхiдшо

cTi

1 Завдання 2.1.
Пiдвпщення рiвня
обiзпаностi лrcлеll
про спстсму
нqдяння
безоплgгнот
правовоtдопомопl

Пiдзавдання 2. 1.3. Пiдвищення
впiзнаваностi систсмп БП.Щ

3ахiд 2. 1.3.2. ВигоюыIенlл та
розповсюдкення брендованоТ
гlродукцii (у разi заlryченltя
фiнансовоi пiдгримкн
паршерськи,( органiзаuifi )

вiддiл безоплатнот
правовоТ допомоги,
секюри бюро правовоi
допомоги

жовтень,
листопzlд, грудеш

тираж по Mipi
необхiдно

cTi

кlлькIсть
за)одlв



Зшtiд 2. 1.3.3. Висвiтленrrя
дiяльностi спстеми БП[. Висryпи
на радiо/мiсцрвому телебаченнi з
розrясЕеннiми громадянам
гаранюваних iM Констrryцiею та
законами УкраiЪи прав у рiзнж
сферах жrггя

дире,(юрМЦ грудеЕь l

ПiдзавдднIи 2. 1.4. Заrrlчення
парнерЬ до пiдрищення рiвня
обЬнаностi про систему БПfl

3осiд 2. l .4.1 . Розмirцення банера з
ещ{ним телефоlrrrим номером
системи БП[ на сайтац сторiнкж
у соцмерех(ж партнерських
установ та органiзацiй

дирGкюрМЦ вiддiл
безоrшатноI правово[
допомопl

листопад кшькlсть
заходв

l

Зжiд 2. 1.4.2. Розмiщеши
iнформачii про БПДу
примiщсннях Irартнерс ькfi х
установ та органiзачiй

вiддiл безоrшажоТ
правовоI допомоги,
секторп бюро правовоТ
допомоги

вересень кlлькlсть
зжодiв

l

z 3аsдання 22.
Пiдвпщення рiвня
ловiри лlqлеfi до
сttgгемп надання
безоплатноl
правовоIдопомоп!

Пiдзавданм 2.2. l. Посшення
спроможностi системи БПД до
побlдови взаемовhносин з
шIi€нтами, якi дава.пи б впевненiсть
у порядностi й добрознчrrивостi
системи; така впевненiсть
базувалася б на досвiдi i тому, що
знае клiеЕт про систему БП[

Заtiд 2.2- l. l. 3абезпечекrя
прохоюкенtя навчань прыцвникiв
чентрЬ БВПД HaBITIKaM
miemoopieHToBaнocTi
(спiлlсування з к.пiентом,
отимання зворотного зв'язtсу)

дрrрекюр lДf, вiлпiл
бсзошtшrоТ правовоi
допомоги

жовтень,
листопал Фудень

KiльKicTb
павчань

за
окремим
графiком

Захiд 2.2.1.2. Проведення
iнформачiйноi кампанiI,
спрямованоI на пiдвищеrпrя довiри
до сIIстеми БПrЩ (висвiтлення
пршклалiв успiшного захпсту прав
Фомадян, iз заlryченням клiентiв)

дrрGIФрМЦвiддiл
безоплатноi правовоТ
допомогъ сеltmри бюро
rФавовоI допомоги

Фудень кцькlсть
заходtв

l

кiлькiсть
висryпiв



Пiдзавданlи 2.3. l. Фiзична
безбар'ернiстъ

3ахiд 2.3.1. 1. Органiзаuiя наданнrI
адрескоi безотшатноI правово'f
допомоги незахиценим верствам
населекя

вiддiл безоrшапrоi
правовоi допомоги,
ссtсюри бюро гrравовоi
допомоги

жовtrень,
листопал грудень

кшькlсть
вивдrв

по Mipi
необхiдно

cтi

За,хiд 2-3. 1.2, 3абсзпечення робом
юнryльтацiйното пун,(ry досгуrry
до БПflу прrмiщеннi
Виногралiвсьtою герiатршчноm
пансiовату

секгори бlоро правовоi
допомогR

листопад кшькlсть
впlздlв

1

Захiд 2.3. 1-5. Мошiторппг
загаJьною cTatTy бсзбар' epHocTi
примiщень шептрiв з падання
безоrшатноi вторинноi правовоi
допомоги вiдтtовiдно до
зzlконодавства

лирекгор MLl Фудень кiлькiсть
монiюрингiв

l

3ахiд 2.3. 1.6. Анаrriз проФlемних
Iштань щоло органiзацii
безперешtодного лосryrry осiб з
irвалiдriспо та iншж Ma.Tlo

мобiльнlл< груп насilеннrI до
булiвеll/примiщень ueHTpiB з
надаЕня БВПД формування
завдань щодо ik вrrрiшення

длрепор МIL вiддiл
фiнансiв,
бцта.птерсьtого ofuiKy
тазвiпtостi

грудень кЬкiстъ
узагаJIьЕень

l

3 3ацдання 2.3.
мiнiмьацiя
бар'ерiв лоступу ло
помугбвоплатноI
правовоIдопоilогн

Пiдзавданrя 2.3.2. Iнформацiйна та
tшфрова безбар'ернiсть

3ахiд 2.3.2. l. Забсзпечекня
достуrrу до iнформацil у
прпмiщеннях чевтрiв БВП{ в
рiзних форматах та з
виlФристаЕIrям техвологiй (шрифт
Брайля, велиюшрифтовий друк,
аудiодисщипцiя), засоби
аштернmпвноi lомунiкацii

диреЕюр МЩ, вiлпiл
безоrшатноТ гrравовоi
допомоги

жовтень кшькlсть
заходlв

l



Зжi д 2.3 .2,2. 3абезпечення
доgryflу до aпelтpoнHloc cepBicb
MiHicTepcTBa юстицii Украiнп

вiддiл бЕзоrшатноi
правовоi допомоги,
ссктори бюро правовоi
допомоги

жовтень,
лцсюпад, гриень

кiлькigть
зверЕеш

по Mipi
необхiдно

cTi

3а,чiд 2.3.2.3, Нмаmмення
спЬпрачl з мiсrцми несвободи
соцiалъноi сферп та розмiщення
iнформаuiйнюt матерiалiв на
правову тематшry в примiщенню<
установ

дирепор MLl вiддiл
безоrшапrоi правовоi
допомопl

лисmпад кiлькiсть
виhдЬ

l

Зu<iд 2.З.2.4. Публiчна презеrпацiя
рзультатiв дiяльностi Мц шя
громадяц пapTtlвpiB та ЗМI

директор МЦ грудснь кiлькiсть
rrрезенгафй

1

Пiдзавдання 2.3.3. Фiнансова
безбар'ернiсть

3ахiд 2.3.3. t. Удосlоналення
механiзttу перенаправлення
mieHTiB до партнерiв, у разi, яmlо
особа не н^лежить до суб'ектiв
надання БВПД

дrрскторМЩ, вiд.ltiл
бсзоплатноi правовоi
допомоги

жовтень кшькlсть
заходlв

3мiд2.3.3 2, 3аrrучення
партнсрсьшо( органiзацiй до
спiвпраф в частинi
перенаправлення клiсrпiв до
спецiалЬованих установ

дrрекгор lИLf, вiллiл
безоплвпrоI правовоТ
допомоги

л!Iстопад кiлькiсть
заходlв

1

1



Пiдзавдання 3. 1.2. ВдосlонаJIення
процедур досDrпу до пос.rryг
спстеми БП,Щ,

За:сiд 3. t.2. 1. Удоскона;Iення
процесу прийому громадяr,
вцровадження дистанцiйноii форми
юrrуliкачiТ феDDIIовання графiку
роботц наданЕя апектроннЕх
копiй документiв)

кшькlсть
заФдв

lдиреIffор МI],вiддiл
безоплатrrоi правовоI
допомоп{, сектори бlоро
правовоi допомопr

жовтеЕь

Пiдзавдання 3. 1.3. Сприянвя
посиJIеншо спромоtкностi
iнстrryцiй, з якими взаемодiе
система вадання БП,I|о до
засюсування унiфiкованих
процедур та MexaHbMiB досгуrry до
правосуддя

Зо<iд 3.1.3. l. Прведенtи
HaBlIaJIbHlo( зФ(одь дш
працЬникiв ОМС

шрекIор МЩ,вiддiл
безоплатноi правовоi
допомогц секторп бюро
правовоi допопrогrr

листопад кшькlсть
заходiв

l8
Захiд 3.1.3.2. Надання
методолiчно'i пiдципrки ОМС
щоло органiзацil ними надаЕня
Бппд

дирскюр МЦ,вiддiл
безоrшапrо1 правовоi
допомогц сеrоорп бюро
rrравовоi допомоги

жовтень,
лпстOпrJъ гр)дснь

KlJbKtcтb
заходЬ

Зоtiд 3.1.3.3. Органiзацiя та
проводеннrr виiзнж консушт}rвань)

у тому числi в рамках роботи
lонсультацiйних rryн miB до стуrry
до безоплатноI правовоi допомопл
спрямованж на роз'яснення змiн у
законодавствi з пrrтань зсмепьних
правовiдносин

дrрекюр МЩ,вiллЬ
безоплвтноi правовоТ

допомоги, секгорп бюро
правовоТдопомом

жовтень,
листопад" Фудень

кшькlсть
зо(одв

l8

злФз.1.4.1. Навчання
прачiвникiв чентрiв
БВП!/алвокатЬ щоло
забезпсчення досryrry осiб до
мсдiацi'i та альтернативнtIх
способiв вирiшення спорЬ

дпрекюр МItвiллiл
безотшатноi правовоi
допомогlц секmри бюро
правовоi допомоти

жовтень
JпIстопад, грудень

KrлbKtcTb
навчань

за
оIФемим
графiюм

3gцдrнкя 3.1.
ПЦвкщення
ефеrстrrвностi
систЕмн надання
безоплатноi
правово[допомогн
та спршяння
ефектltвностi
iнстштучiй, з якrtмll
вона взаемодiс

Пiдзавданtи 3. 1.4. Впровад<ення
шьтернативних способЬ
вирilпснвя спорiв в системi БП[
(цАс)

l

t

3ахЦ 3. 1.4.2. Прведення дlрекгор lйtlвiддiл жовтень кшькIсть

l



безоrшапrо'i правовоi
допомогri, сеrпорп бюро
првовоiдопомоги

iнформачiйноi кампанii щодо
можrпrвостi використанЕя
аJtьтэрнатпвних способiв
вреryJIюваЕня спорlв за
допомоюю медiацii

Фудень KlJlbкlcтb
заюдв

дпрсtсор МIlвiппiл
бсзоrчlатпоi правовоi
допомоги, ссктори бюро
правовоl допомоги

3ахiд 3.1.4.3. Проведення
iнформачiйноi кампанii про

реа-тriзачiю Програми вiдIовпення
дtя неповнолiтнiх

KlJIьKlcтb
заr(одв

lд,{рекrор МЩ,вiддiл
бозоrшапrоI правовоI
допомоп1 секгори бюро
правово'i допомопr

груденьЗахiд 3.2.1.1. Проведення навчань
лля прачiвникiв мiсцевж чеmрiв
та фо<Ьчiв бюро правовоi
допомоги з питань особлпвостей

роботи з рiзнlпrи соцiальними
црупши, покращення
lомунiкативпоi дiяльностi

Пiдзавдання 3.2.1. Розвиток в
колеmнвi навичок
Krri eшoopierrToBaHocTi,
ilклюзlвноспi та itцtвiдуальною
пiлtолу ло вирiшенrи проблем
JIюдини

кlлькIсть
дослlджень

по Mipi
необхiдно
cTi

вiддiл фзошатнот
правово'l допомоги

жовтснь,
листопал грудень

3ахiд 3.3.1.1. Участь у rrроведенвi
соцiологiчною дослiдIсення щодо
рiвня обiзнаностi зсмлевласrшкiв
та земJIекорпсryвачЬ olgcMlot
аспсlсiв звмеJIьного законодавства

Пiдзавдання 3.З. l. Розвлпок
спроможностi спсrсми БП[
вIцвJIяти сцатегiчнi справи та
систсмнi TlpaBoBi rrроблеми

грудень кlлькlсть
заходв

lдIФекюр МЩ,вiддiл
безоrшаrтноi правовоТ

допомоги, сеtсюри бюро
правовоI допомоги

Пiдзавдання 3.32. Розробка
мо<анiзмiв вшtиву rm впрiпrення
системних правовю( проФIем

Захiд 3.3.2. l. Провеленlи робочtас
зУСтрiчсй та нарад з rrраlliпgш66уц
ченцЬ БВПД та адвокатами, з
метою обговорення результатiв
робmи, вкрiшення проФlомнюt
питань, якi винпкають та
напраIюван}u HoBlTx пiдсодЬ до
надання БПД

2 3авлашня 3.2.
посrrлевня
спромmсностi
спgгемtr БfIflло
надання послуг на
зпсддах
шlicKroopieHToBaHo
cTi, iнклюзпвностi
та itцпвiдуального
пйхолу ло
вrrрiшення проfuiем
лIQцl|ltIt

заходlв

l



Г[iдзавдаквя 4. 1. 1 . РозроФlення
заlонодавчrо< змiн

$i#ai'!;?ri'i;]i?fi{rij:l,i;'*"ý*iffifili{filj*]i::Ii::7ii1,:iiij.]:}l|iilкЁ

Захiд 4.1. 1.1. Пiдготовlо
пропозичiй щодо внесення змiн до
зак)нодавства

iri:iJ, i:1:,jflii;,i-]l''--'i j :.lii| ij]J::1i]iiд;:l:]i]i iii ii:l jI,

цирекгор МЩ, вiддiл
безотшmноi правовоi
цопоttлоги, секори бIоро
гrравовоТ допомоги

]ii{ji;i; jli j ji}iii] j,i,iiцE,] jiil}i,iiЦ

грудень кlлькlсть
закодlв

'nii+i_{*zis;lii 
i,ii:]:

i;i:iiji'jiiillilili::i^l!:

11 3авдання 4.I.
3абезпечення
раlIньогодосryпу
до БВrЦ н8 ет8пl
38тримаппя,
до(удок)п)
розепlдуванltя, пlд
час судовоrо
процесу та
qдilrснення
сфектrrвного
захпсryIх прав

Пiдзавдання 4. 1.3. Розвиток
спроможкостi системи БГЦ до
впровадд(оння нових
iвфрмачйшас технологiй

Захiд 4. 1.3.1. Впровадкення
автоматизованою розподiJry
дор)лень агвокатам, якi надають
Бвпд

вIддUI осзошlатноl
правово1 допомоги

жовтень KuIьKIcтb
заходlв

по Mipi
необхiдно

cTi

2 Здвдання 4.2.
розвlлток
механiзмiв
монiторингу
дотрttмдЕня прав
лrqдей, якi мають
процесу8льнttll
статус
пiдозрюваного,
обвltнуваченого,
cвhmr пmерпiлоrо,
засум(еного,
затрнм8ноюrта
реагування на
поруlлеutlя T8кltx
прав

Пiдзавданпя 4.2.2. Розвrrmк
спроможкостi сцстеми БПД до
заlurgгу прав свiдкiв та поrврпiлlоt

Захiд4,22.1. Аналiз звернень т8
напрацюванЕя пропозишiЙ щоло
внесення sriндо ст.. 14 3У <Про
бсзоплmну правову допомоry})
щодо HoBoI KaTeюpii осiб

дирсrсорМЦ вiддiл
безоплшrrоТ правово'{
допомопl, ссlпори бюро
правовот допопrоrи

гряень KUIblocTb
зzlходlв

l

Зжiд 4.3. 1. l .Забезпечення робmп
консультацiйккх rryнкгiв у
стукryрнж пiдроздiлж фiлii ДУ
<Цент пробацiТ> у Замрпатськiй
обпастi

вiддiл безоплатноi
правово'f допомоги,
секторп бюро правовоТ
допомоп{

жовlЕнь,
листопад, гряень

KmbKlcтb
заходiв

153 3авдання 4.3.
розвlrгок
механiзмiв
забезпечення
надакня
безоплатноi
правовоIдопомоги
особам, звiльненим
вц вiдбування
покарання та

Пiдзавдання 4.3. l. ВдосlонаIенrul
механiзму наданюI правовоi
допомоги у зв'язlсу з вiднов.пенrпlr
соцiальноm стаryry осiб,
звiльнснlтх вй в iдбування
поmравня або таких, якi
завершЕJIи вiдбуванrrя поlйраннJI 3а<iд 4.3. 1.2. Органiзацiя та

проведення правопросвiтllицьких
заходiв спрямованих на
пiдвищекня рЬвя правовоi
свiдомостi, ryльт}ти

вiддiл безогшатно1
правовоI допомоп1
секп)рк бюро правовоТ
допомоги

лисmпад кшькlсть
зо<одiв

l



особам, якi вiдбулш
поlсарапня у вlцi
обмспення вопi або
позбавлоrlня вопi на
певкиП строк, а
такOrк позбrшrенця
волi нд певнпй
строк, а Taкo}ft
iHmrlM особам, якi
погребують

правопросвiтницькЕх заходiв,
спрямованж на пiдвищенм рiвня
правовоТ свiдомостi, ryльтlри та
освiченостi, а також правовоi
поiнформовакостi суб'екгiв
пробачiТ щодо захпсry cBoik прав
та можливостей


