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Щiль 1. Пiдвпщення рiвня правовоi свiдомостi, правовоi культурн та правовоr освiчепостi людеr'i

Зявдаllllя I.1.
пiдвпщеllllя
спрOпlоrкп ocTi л lодеii
cat}lOcTilllю
iдеlпllфi K_vBaTll п p:rBoBi
потрсбlt та пpltBoBi
пробJIелIIl

Пiдзавдаrruя 1.1.1.
вlrзllаченlrя
riotlкpeTнltx цiльовltх
груt та лулllторfi,
нппршлtiв та
lIаповtIсllllя
пр авопросl}iтtll l tll,Klr ]r

зltходiв tla tliдставi
:rн&rtiзу даIIrrI

Захiд 1.1.1.1 Пiдготовка та
прведення локальнItх
соцiологiчни:i досJtiдж9пь.
loкpelra на piBнi
териmрiальннх гроп{ад

,Щrrреlсор Мукачiвського
tvff]"
вiлцiл безоплатноi правовоi
допоIltогIl, бюро правовоi
допоlrtоги

,KoBTcllb,
.пIlстопilд,
грудспь

Кiлькiсr,ь
!аходiв

3акiд t.l. 1.2 Форлtуваннл
карти правовнх поцеб
терrгорiальнIrх {ромад.
Аналiз правовt{х проблепr
на ocHoBi даких KIAC

[кркrор Мукачiвського
мц
вiддiл безоплвтноi правовоi
допо}tогIл. бюро правовоТ
допо}lоги

,liовтсшь,
лllстfirqд,
грудспь

кiлькiсть
заходiв l



Пiдзавддtltlя 1.1
3мелlшепrlя рiвllя
rtравового lliгiлiзму:
tlпRtrаllпя лtодсfi
l(opl'lgtуваT Ilсл cl}oi}rlt
прпRдýtп та rtc
порушуватl, правir
irrшlllx

Захiд 1.1.2.1 Проведенкя
правопросвiтннцьш{ri
закодiв. спряlrrоваких rra

рз'яскенпя зьtiст1,
кпюrtовrJi pr[opru змiн у
законоддвствi) у сфрi
зgiltедьного законоJlавства.
охороflн здоровя.
соцiального зашrсry,
пенсi йною забезпеrrекнд.
тощо

.Щиреrтор Мукачiвського
tvfl{.
вiддiл бе,юплатноi
правовоi допол.lогн. бюр
прtlвовоi допомогш жовтепьr

лIlстопаД,
грудсtlь

Кi.цысiсть
зirходiв

5

ЪхИ 1.I.2.2 Прведення
Te}laтIýшlx ceTuiHapiB.
лещiй- зустрiчеЁt з
правовоi освiти д.пя осiб,
якi налехвтъдо основних i
ле,vограt}i.lних Фуп
наоеJIекня. iнвалiдiв
пснсiонерiв

Длтрlсор Му- M.liBcb кого
шr
вiлцiл безоплатноi
правовоI допотrrопt- бюро
правовоI допоьIоги

il()BTelIb,
лlIGпOпад,
грудень

кiлькiсть
здходiв

5

Захiд 1.1.2,3 Првеленш
топtаткчн}Iх ceMiнapi в.

лекцiй. з_чсгрiчей з ВПО
дlоя вирiшеншI аtfiуальнюi
цравовrrх питань вка,яно1
категорii населецкя

,I[ирmор Мчкаrriвського
ГчtrI.
вiлцiл безоплатно[
правовоi допомогш. бюро
прааовоi дополrогп

2lioBтeшbr
лttстопад,
грудеtlь

кiлькiсть
зпrодiв

l

3ахiд l. 1.2.,t Првеленкя
прitвопросвiтпIIцьких
заходiв дrя дiтей. дiтей
позбавленпх батькiвського
пiклування, дiтеIi. якi
перефваrоь у скпадних
)rc{ттсвих обставrlнах.
дiтей. якi пострахýцалш
внаслiдок военних дiй та
збройшлх конфлlпiв

Дкркrор Мукачiвського
l!П{.
вмiл бgзоплатноi
правово[ допоlrlопt. бюро
правовоi дополrоги

:KoBTGllь'
лIlстопад,
грудень

Кiлькiсr,ь
захолiв

l

Пiдзавдаrrllя 1.1.3.
Зьtеlrrrrсlлшя piBllrl
правового пiгiлiзлlу:

ЗахЦ 1.1.3.1Прведення
спiльних зустрiчеii (крlтлi
стош! селtiнари) з мстою
нала годкення спiвпра цiв з

fl лреlоор М_чкачi вс ького
MI_[ Вiддiл безоплатноi
правовоi допо,lrоrи, бюро
лравовоi допоIrrоги

жовтGllь,
лllýтоп&1,
гDYJISнь

Кi.lu,кiсrь
заrодiв

J



ltпвчаIIIrя лtодGl-|
зrtхпщдтlI cBoi пl)пвд

Ko}lyHaJIьHIъпr устаном1\lи.
ортанаь{н ьliсцек)го
СаIlrОВРЯЛ}'Мння.
г[юмад(ськи}llt
органiзsцiя}rш для
обговоре8ня
наIlакчl,альпilцих шrта нь
ЖlrТГЯ ГРItИД, ЗаýШСТ}' Та

дотрнIuання прOв вр&:}ливих
мтегорiЙ осiб, пiддпцення
rrpaBoBoi бiзнаностi
насе.пення
3ахiд 1.1.3.3. Розвиmк
iHcTшryry волонтерства у
сферi налання БП,Щ.
Проведенкя заходiв iз
заJI}чення га вffiору
потенцiйкнх волоtпеDiв

Дtрrсmр Мука.liвського
}vfl]-
Вiддiл безотшаткоi
правовоТдопопtогп. бюр
правовоi допоtrlогк

жовтень,
лIrстопqд,
гlDудень

Кiлькiс]ь
здходiв

l

Пiлздвддllня I.1.4.
Спрllяння форпl5tваlllltо
нlrльовоi толrсрантlrостi
до дllскрll},lillдцii,га
нпсшIштва

3ахiд l. 1.4. l. Провелепiu
iнформачiliно-
прсзiпrп чьких заходiв з
пктань толерантного
ставлснt{я до людеrl. у To}ty
числi цедrскрпмiнацii за
ознака}rи pacrr, полiтлпнrrх.

репiгiйшtх та iншж
переконань. i нвалiдностi,
етнi.lного та соцiального
походl@юи

[ирlсор Мукачiвського
lvtrl.
Вiддiл безоплатноi
правовоi допомоги. бюр
правовоi допоttоги

,коI}тснь,
лrrстопаД,
грудеrь

Кi.пькiсть
заsодiв

J

3ахiд l.t .4.2. Проведекrrя
iкфрltачiйно-
прсвiтшrrрклх заходiв.
калrпанiй, ащiй з пртшдii
до}tаtцньоilу насильству.
гсrцершоi рiвносгi. за хиGгу
прав дIIтIIни вiд Еасlшьсгм
в ciгtt'i

.Щиркюр Мукачiвського
IvПl.
Вiддiл безошrатноi правовоi
допошоги. бюро rTpaBoBoii

долоt\tоги

NtoшTellb,
лrlстопад,
грудФtь

Ki.ltbKicTb
зrходЪ

з

Захiд 1, I.4.3. Вrrгmовлення
та розповсюдrкеlrЕя
др}кованих

,Щ,иреt<тор М\, ка.liвського
Nflt



3авдаllllя 1.2:
Пiдвrlrцgllrя готовllостi
лlодсit докладtтIl зусtt.пь

для вIцliulсllllя прilвовпх
rlроб.пелr

правопросвiткнцькцх
лrатерiалiв. Взао,rодiя зi
ЗМI щодо пiдгmовкя та
вп(ц,ску спецiальнrtх
,uедiйпи.к проеlстiв

Вiддiл бсзоrшатноi
правовоi допоrrопл. бюро
правовоi допомогш

,KoI}TcKb,
лlrGтопаД,
грудGIIь

кiлькiсть
букrrетiв

По Mipi
необхiдностi

ПiдзавдашtIя 1.2.1
навчшrlrя лlодеl"l
liоI)!lс,rувлтllся
правовrlмIl
лlсхаlliзмаrtrl лlrя
c&tllocTil"rlloгo
Blrpillrelrllя пllобпсм

3ахiд 1.2,1.1. Пiдгmовка та

розпriщевня на сайга.х
дермвнIrý органiв. органiв
пriсцевого са}tовряý,ваIrня.
rро}tадсьшLх об'единь
iнфртrtашii правовою
ýаракгеру. Ttp iсщ,юd
механiзми вирiшення
проблем. про позасуловi
способи вирiчrення спорiв i
т.д.

Дrtрlсор Мухачiвського
ilдt
Bi.vtiл безоплатноi
правовоi допоtttопr, бюро
правовоi дополtогп

жовтсllь,
.пlIGтоп&дll
грудешь

Кiлькiсrr,
п_чблiпацifl

6

Захiд 1.2. 1.2. Розмiщення
iкформачii ваяспивоi д.тlя
захист!, прав громilдlн
(успiшкi кеfiси
захисцУвiдновлеккя
порушепll.\ прав lподtнп) у
col$}tepexФx. ДРУКОВаНИХ
змI

[ирепор Мчкачiвського
}vfll-
Вi,,чtiл безоплатноi
правовоi допоtlоги. бюро
прац)воi допоIltоги

?коDl,ешьt
лllgтопад,
грудеlь

KfulbKicTb
пуб.ltiкаrriil

J

Захiд I.2. 1.3. Склlадсннята
розмiщенrrя пр8вовж
консультачiй на довiдково-
i нфорtrtа шйнiй платt}ормi
тФавових консl,штацili
"Wikil-cgalAid". а такохс
пiдlрrrrання в акгуально}tч
cTaнi rцпвовнх
конq,льтацiй. розпtiщеких
на зазна.rенiй ллат(юртrлi

Дкрlсор Мукачiвського
I!Ш{.

вiлтiл безоплатнот
TTpaBoBoi допоt Iоги. бюро
првовоi допо;*tогн

,ýoDTeIIb,
лr!с,]опдlдl
грудсltь

Кi.пькiсть
публiкrtчiЁl l



Цiль 2. Мотлlrцir в стriмулюьrввя людеtr ло вдрirлGяпr прrвовtlх лробJtaм у прiвовrrй спосiб, toкparra 
'a 

допомогою пaхrяЬmiв спсrёмя
нrдrнпя бсrопл!твоI црaЕовоl допоиогlt

Завдаlllrя 2.1:
ПiJtвшцеllшя рiвllя
обiзlrдllостi лlодсl-t шl)о
спстсму llадаппя
беюплапlоТ правовоi
лоrlо}tогtl

Пiдзавлаtltlя 2.1.1.
Вlвпачеllllя piBrш
зtдоволешостi шriоlтiв
роботоtо ctlcTeilllt
падrtllш БIШ

3axй2.1.1.1. Учасгьу
провеленi соцiологiчного
дос.гliдllенм щодо
за,цоволеностi lФicHTiB

робогою cltcTeTrtн БП,Щ

Дlтекгор Муrвчiвського
МЦ. вiддiлфзоплатноi
правовоI допоr,tопt, бюр
пРвовоl допоIlIопt

,KoBTellb,
Jlllстопад,
rрудень

Кiлькiсr,ь
заrхолiв

l

Пiлrпвдшlшя 11.2"
Iнформушаlпtя про
прпво rra безоrlлаrrIу
праRоtlу доlю}rr} тд
порrцок ilого реа.пiзачii

ЪхЦ 2. 1.2.2. Органiзачiя та
прведення KoMImeKcHltr\
ocBiTHix з:lходiв,
присвячених до
Всеуlgаiнського дня
безоплатноi правово[
допоllоги, при}?очекиii до
,Щня прав.,полиrur (в T..r.

{lлешмоби, }роки права.
брсйкрингк та iH.)

Дпреmор Мукачiвського
t\Д{.вiддiл безоплатttо,I
пршовоIдопомоги. бюро
правовоI допо[tоги

il(оRтепь
лнстоllад,
rрудеllь

кiлькiсть
заходiп

)

Захiд 2. 1.2. 3, Вrrготовлення
та розповсюдl(eннrt
iH(lopMauillHoi прод Kuii
щодо досгуrry ло БП.Щ

адатпованоiдо потрб
oкpe}tк\ чiльовrпi груп
(6_ушrети. броrrryрп. irrша
дDукована ппод,Мя)

,Щиркгор Мчка.liвського
МЦ.вiддiл безоплатноi
правовоi дополtогн. бюро
правовоi допоtlогtt

iKoBTcllb,
лlIстопад,
грудФь TlIpa;K

По rtipi
небхiдностi

Пiдздвдшtrrя 2.1.3.
пiлBlrщelltlrl
вrliзl I ilBaHocTi сrrсгепr ll
Бпд

3а.чiд 2. 1.3. l. Розмiщенкя
зовкiшньоi соцiаьноi
рекпаtlи про право на БГIД

ДlФекюр Мукачiвського
lйIlвiддiл безоплаткоi
правовоi допоltlопt, бюро
правово[ допо}lогп

IýoBTelrr)'
лrlстопдд,
гр),деtlь

Ki;lbKicтb
захолiв

l



Захiд 2. l.З.2. Виготовлення
та рзповсюдr(енRя
бреrцованоi rrрод,кчil (

урзi зациlеняя фiшнсовоi
п iдгрилtки па pтrrcpсbKк\
органiзацiй)

.Щирmор Мумчiвського
МД.вiтцiл безоплаттоi
правовоI допот,lогп. бюро
правоцf допоIlrоги

]KoBTcIlbi
лIlстопад,
грудсllь Tllpaxi По tvtipi

необýдносгi

3аsiд 2. 1.3.3 Висвiтлення
дiяльносгi cиcTеtlrll БП.Щ,

Впсryтш на

рлiоhriсцевому
теirбаченнi з

ро3'яскенпял|ц tромадянам
гарttтованих iпl
Консптryцiсю та зalконаýrи
Укрi'шr праву рiзннх
cdвpax Iсfiтя

ДrФепор MyKt.li вського
М{,вiддiл безоплатноi
правовоi допоlrtогтл. бюро
правовоi допомоru

il(oвTcllb,
.п}lстопаД,
грудепь

кiлькiсгь
вllегупlв l

Пiлзавдаllllя 2,1..l.
За.пучеllпя парпlсlliв до
пiдвrrщсllня ;liвllя
обiзllаllосri про ctlcl,cýty
Бпд

3ахiд 2. 1.4. l. Розrшiщення
банера з €дIшrшr
телфонниlr.t Ho}repoм
ct{cтc}r}t БП,Щ на caiтax
cTopiHмxy соц}tерsжах
партнерьких установ та
оDгаЕiзацirl

.ЩиреIсmр Мукачiвсьttогэ
МLtвi.,tдл бсзоплатrrоi
правовоi лопомогп бюро
rrравовоI допоtrtогrt

жовтешь,
лllстопдд,
грудсшь

кiлысiсть
здtодiв

l

3ахiд 2. I .-t.2. Розлlriщеlшя
iн(юрruацii про БП,Щу
примiщенняs партнерськж
установ та оргакiзацiй

[ирекюр Мукачiвського
ItДLвiддiл безоплатноi
правовоi допомоги. бюр
правовоi допомоги

,IioBTeHb,
лrtстопад,
грудсlь

кiльlсiсть
здходЬ l

3авдшrlrrr 2.2 Пi двltщеlшlя
рiвня довi;llt лtодсli до
сtlстсмllllадаllllя
безопла,гшоi правовоТ
лопоl}lог]t

Пiлзавд:rшuя 2.2.L.
посrl.пеrrrrя
спро[iоrкltосгi crtcTсtull
БПflло ttоб}цовlr
взас,тtовiдlroсIIll з
liпicrrTдпllt, якi ддвдлtl б
BпcBlrellicTb у
порядllостi ir
доб;rозlt.lлrtвостi
clrcTclltlt; l,alca
BrrcBlrcrricTb б;rзувапася
б rlп досвiдi i топrу, що

Захiд 2.2. l. l. Забеrзпеченrrя
прходкення навчань
прпiвнпкiв цсrгрiв БВПД
HaBHtIKaIr.f

клiеlпоорiснтова HocTi
(спirпqъанrrя з клiсrгюм.
оти}tанпя звортнього
зв'язý,)

Дирlсор Мука.tiвського
Мltвiддiл безоплатноТ
правовоi допомоги, бюро
правовоi допоttюпr

жOв,]сIIь,
.пtlстопдд,
гр}цеItь

кiлькiсrь
ltuBllдllb

3ахiд 2.2. 1.2. Провелення
i нфрrяачiйноi кампашii.
спрялtованоi на пЦвищення
довiри до скствlrпt БП.Щ (
вrrсвiтлення прttкладiв

[нркор Мумчiвського
МLLвiддiл безоплатноi
правовоi допоl"lогк бюр
пpilвoBoi допопlоги

2кOвтешь,
лllстопад,
грудеIь

KiulbKicTb
здходiв

1

3а окрсvипt
графiком



,Jпас к.пiспт про cllcтGilly
Бпд

чспiшного захисту прав
гроItlад'rн, iз итryчgIilUrм
клliсrпiв)

Завдаltня 2.3: Мiкhriзпцiя
бар'срiв досryпу до
поелуг безоплатlrоi
правовоТ допOпlогrl

Пiдзавдrtrня 2.3.1:
Фiзllчшп безбар'срlriсть

3ахЦ 2.3. l. l. Органiзаuiя
надання адресноr
безоплатноТ правовоi
допопlогп нqlахищеннл,|
версгвалr населеrrня

,Щирrсор Мукачiвського
lчlllвiддiл бсзоплатttоl
правовоi допо1.1огн. бюр
правовоi допоlпtогп

жовтень,
лпсrопад,
rр.чдGнь

Кi,лькiсть
вllТздiв

По Mipi
неф.чiдностi

3ахiд 2.3. 1.5. 3дifiсшенш
пrопiторкнгу,зilгального
стаЕу безбар'ерностi
прилriщекь шеrггрiв з
надаяItя фзоrшатноi
вторинноi правовоi
допо}tог}r вiдповiдно до
законодавства

Диркгор Мука.liвського
М[[вiддiл безоплаткоi
правовоiдопомогк. бюр
правовоi дополlоги

iковтGнь,
лItстоIlад,
чr}цспь

кirькiсtъ
пrolliTopttllгiB

l

Заsiд 2.3.1.6. Аналiз
проблемнкч mrгань щодо
органiзаuil
безпершколного доступу
осiб з iнвалiднiстю та
i ншlrх лrалоtttобiльних груп
насслеккя до
булiвель/приltiщень
чекrрiв } наданпя БВПД
форt tl,вання зalвдань щодо
Тх вирiшенru

.Щкрекrор Мyка.riвського
IrДLBi;цi л безоплатнот
правово'i допомоги, бюро
правовоi допоlrtопt

,ýoBтeltь'
лllстопдд,
грудGllь

KirbKicTb
]вIгалыlсllь

l

Пiдзпвдаllпя 2.3.2.:
Iнфорilачiitrlа та
цпфрова бсоблрсрlliсть

3ахiд 2.3.2. l. Забезпечення
дост_чrry ло iнфорrrаuii у
прк}liщеннях чеrrгрiв
БВПД в рiзних (lopMaTax та
з використаннялr
технологiй (шриdг Брайля.
великошрифовий друк
аудiод{сtФппцiя), исоби
чшьтернатпвноi комунiкацii

flирешор Муmчiвсъкого
МЩвiддiл безоплатноi
праsовоi допоlrtогк бюр
правовоi допоIrrоги

,KoBTet{b,
Jlllgтоп&д,
грудеllь

Ki.цblticTb
заходiв

l

3ахiд 2.3.2.2. Забезпечення
досry,rry до еJIекгронних
сёрвiсiв Мiнiстерсгва
юсшцii Украiни

,Щrrреlтор Мукачiвського
ltД|вi,чtiл безоплатно1
правовоi лопомогн. бюро
пlrавовоi дополrогя

,ýoBTellb,
лIIстопад,
грудень

killbriicrb
зBcptrclIb

По Mipi
необхiдностi



Захiд 2.3,2.З Н:tлагодrrсення
спiвпрацi з тrtiсцьvи
несвободrr соцiальноi
сфрп та розмiщенвп
i нфорплачi Гtниri матерiалiв
на правову TcblaTиKy в
прrrrriщенндч усганов

Дирlсгор Мукачiвського
Iчltlвiддiл фзопл,атн01
rTpaBoBoi лопомогн. бюро
правовоi допомогп

,KoBTeIlb,
лttстOпilдr
грудснь

KfuibKic,rb
впi'здiв

l

3ахiд 2.З.2.4. Публiчна
прзеrггачi я результатi в

дiяльностi РЦ та
пiдпорядкованltх МЦ дtя
гр}tадIн, партяерiв та ЗМl

.Щирекор Мушчiвського
tl0t
вiддiл безоплатноi правовоi
дополIогrl. бюро правовоi
дополrогп

ж)вrtпь,
ЛlIс'Iоп8д,
грудешь

Кiлькiсr,ь
презештацiii

l

Пiдзаллаltltя 2.3.3:
Фiшдllсова

безбар'срrriсть

За.чiд
2. 3. 3. 1.Удосконалешпrr
ьlехапiзпtу перенаправлення
шirггiв ло парнсрiв. у рзi
якщо особа не калежитъ до
субектiв наданн, БВПД.

[дрrпор Мумчiвсьrою
ttДtвiддiл безоплатноi
rrравовоi допоrrоги, бюр
правовоi допомопr

,KoBTelIb,
.ПlIСТоПlлr
грудеIь

Кiлькiсr,ь
заtодiв

l

Захiд 2.3. 3.2. Залуrеrrш
партнерськrх органiзачiй
ло спiвпрцi B.racTиHi
перенаправлення клi сrrгiв
до спецiалiзованпх
vcтaHoB.

.Щкреlстор Муtсачiвського
I!trlвiддiл беTоплажоi
правовоi допомоги. бюро
правовоi допоlrtогн

iliовтешь,
JlllстOпад,
грудcIь

кiлыiiсть
злtодiв

l

цiль 3. Забезпечення вирiшенfiя проблем людей у правовий спосiб зд допомогою iснуючих та розвrtтку нових мехsнiзмiв

3дшлаш1,1я 3.1:
ПiдвlIщеlrllя
фсктttвllостi cltcrrпllI
llадаttrlя бсзопллпlоi
прлвовоi допоNtопr та
сшрtrrrr,ll tя ефсктItвltостi
ilrcTlrTyцir-t, з якrrмIr вошд
взаmrодiс

Пiлзавдаlllrя 3.1.1.
3абсзпс.rсrrrlя пкостi
lrддilIlrlя бgJоплатпот
первrlшllоr та вторlшшоi
прдвовоi допомопt
працiвtrlrкд}rll цоrцliв
та адв(Dка,памIl,
вкпlочецпмllдо

Захiд 3. l. l. l. Провелення

рiзнж Kot"lиri штtrвнrпi
заýодiв щодо обмiку
досвiдолr та покращення
взасtпtодiiта

рсзуJIьтатIlвкостi роботrr
чеrггрiв з надання БВПД

[прекгор Мукачiвською
IйIДвiддiл фзоrшатноi
правовоi допоtuогrr, бюро
правовоi допоIttоп{

Кiлькiсr,ь
здтолiв

l



Ресстру адвокатiв, яlсi
шдддtоть бсlоп.па,пlу
BTolturllly правоRу
допомоry

:Ёовтень,
лrtстопад,
грудсllь

Пiдзавлаrllrя 3.1.2.
ВдOскоllд.llсllшя
проtlсLYр доступу до
посп)г сIIстсI}Iп БПД.

Захiд 3.1.2. l.
удосконалення процесу
прийоttу гролtаддн-
впровадення дrстанцiйноi
форrrrн коплунiмчiii
(рry.тпованtш Фафiку
роботп. надання
елеlrгорtшкх копiй
доryTrеrrтiв)

Дtрrсюр Мукачiвського
МL[,вiддiл фзоплатноi
lФaBoBoi допомоги. бюро
правовоi допомоги

жоllтвнь,
JIllстOпа&
цlудешь

Кi.пькiст,ь
заходiв

Пiлзавлаlпlя 3.1.3
Спрrlяlпrя посtlпсrrruо
cпporloiKrloc,t,i
illcTlIrxuii'l, з якl|мп
вrаспrодiс cllcTclчa
llаданнrl БПДrдо
застосувдlllrя
ytliфiKoBallllx процедJр
та пrехдrriзгliв лос,rупу
до правосуддп.

Заsiд 3. 1.3. l. Проведення
навчzлльнrrх з:lходiв для
прашiвнлкiв ОМС.

.Щирекгор Мука.liвського
MLL вiддiл беюплатпоI
правовоi допопrогrr. бюр
правовоi допопtогlr

жOвтсllь,
лIIстопцд,
l,р.чдень

Кiлькiсr,ь
захолiв

l

3азiд 3,1.3.2. Надаяня
методологiчноТ пiдгрrп*rшr
ОМС щодо органiзачii
ними кадання Бг,пд

Дпректор Мумчiвського
lйI_{"вiлтл фзоплаткот
правовоi допопrоги, бюро
правовоi допотttоги

:KoBTcltb,
.пl!сгопад,
гltудеtlь

кiлькiсть
здходiв l5

Захiд 3. l . 3.3.Органiзаuiя та
првqдення впilзних
кOнс.чльтувань. _\, тоIry
.плслi в plrmx роботи
консульта цiйних rT_v нrсгi в
достуцу до безоплатноi
цравовоi допотylоги
спря}IованI1\ на

роз'яснешIя зrriн _ч

закокодавствi з пrrгань
земелькнх пра вовiдrrосин

,Щкрrстор Муrвчiвського
ML[. вiлiлбезоплаткоi
правово[ дополtогп. бюр
правовоi доповtогп

кiльrtiсть
за-tодiв

I5

l

жовтеIlь,
лIlстопqд,
грудеlь



Пiдзавдпllпя 3.1.4.
ВпровUиsення
&пь,]ерндпIвIlltх
способiв вllрiшсння
спqriв в сlrcrcruiБП,Щ
(цлс)

Закiд 3. l..t. l. Навчаrrrrя
rrраuiвнпкiв uеrrгрiв
БВПДадвоlвтiв щодо
забезпечекня лост.чтry осiб
до медiацi[та
aJrьTepHaTиBHltx способiв
вlФiшення спорiв

Дирtсюр Мукачiвсьlюго
ttДl вiддiл безоплатяоТ
правовоi допомогп. бюро
првовоI дрпо1,1оги

,lФвтсllь,
лtlстопод,
грудспь

Кiлькiс,гь
lIлвllлllь

За окреrrим
грфiкоrrl

Захй 3. 1.4.2. Проведення
iкtlюрмачiйно'i кампанii
щодо моlклквостi
викорнстання
апь,IЕрнатцвнtl,х способi в
врсгуJIювашrя спорiв за
допомопою мефпфI

Дtдрrоор Мукачiвського
NДl вirutiл безоплатноI
правовоi допоьlоги, бюр
првовоi дрполtоги

il8oBTGtIb,
.Ill0rопiцr
гlDудсllь

К.пькiсть
здхолiв

l

ЗахЦ З. 1.4.3. Провелення
iнфорлlrафйноТ каrrпакii пр
реалiицiю Прграт*lк
вiдновленнл для
шеповнолiтrdх

,Щпректор Мумчiвського
ttД|, вiдiл безоплаткоi
правовоi допоt lогlt- бюр
правовоi допоtlоги

кiльlsiсть
заходiв

l

3пвдаlllrя 3.2: Посrrлсllllя
cпpoiltorкrrogTi crtcTcM lr
БПД до пaцаrillя шосrr.yг
tla засад&ý
lmicllToopiclrгoBaltocTi,
illклlозrlвrlостi Ttl
ilцtlпiдудтlыlого пiлходу
до вrцliшсlllrя проблелr
лIодItllrl

Пhзавдаllшя 3.2.1.
розвllток в lcoлekTllBi
вавIlчок
bTlicl lToopictrToBaнocгi,
iнrgrlotllBllocTi тп
illдltвiдул.пыlого
пiдходу до BDtpirшcltlrn
проблсм .пrодrlrш!

Захiд 3.2.1. l. Прведеннл
навчань для прашiвникiв
мiсцевtlх lplпpiB та

фахiвuiв бюр правовоi
допомогш з питань
осбливостей рботи з
рiзнlrпли с!цiальнплIи
група}tи. покращеняя
KollyHiKaT1,1BHoi дiяьностi

Дирекюр Мукачiвського
MIl вiддiл безоплатrrоi
правовоi допол.tогк бtоро
rrравовоi допомоги

2KoBTellb,
лt!стопад,
грудGIlь

КLпькiсть
заходiв 1

,кOвlонь
лrlстопrЦ,
грулень



3авдаlllIя 3.3: Посш.пеllrlя
cпpolrtoilýlIogli clIcTc,lrrl
БП.Щ до вItяI}JIеlll!я
cllcтElllllllx правоRllý
проблем, ix адвокацii rlR
llallioltaTrыloмy чrr
пriсцсвом.ч piBlli, у топtу
члlсIti iз зlшlуlglu,"п,
itlстtlтзtтiв
гltоl}ltцfllIськ0l,о
суспiльства

ПЦзавддllllя 3.3.1.
Розвrlток спроможllостi
clrcтGмrl БПД вrlяшrятrl
о раrегiчrli cпI}aBIl тд
crrcrc}rlli прлвовi
проблепrlr.

3ахiд3,З.1.1. Участьу
проведенпi соцiологi.lного
дослiдкеннд lцодо рiвttя
обiзнаяостi землешlаснrrкi в
та зе}!лекорItсгувачiв
окремих аспектiв
зеItIельного зД(опоДlвGтва.

Дпрсlстор Муmчiвського
МIJ. вiддiл безоrшатно[
правовоi допот*оrв. бюро
правовоi допоIltогп

,KoBTelIb,
лtlсmпад,
цrудешь

кiльr,iiсть
лос,liдriеrrь

ПЦзавдаllllя 3.3.2.
Розробша шеханiзлtiв
вплIrву lln влlрirшснпя
сшстемllпх праl}овllх
проблем.

Захiд 3.3.2.1. Провслсвня
робошrх 

T стрЬrей та нарал
з працiвrикаtrли цеrпрiв
БВПД та адвокатаilIи. з
ьrgrою обmворення
результатiв робmк.
вирiшеннл проблелtних
m{тань. якi вшкикаrоть та
напраlдован}lя ноаих
пiдходЬдо наланняБП[

Дпректор Мукачiвсьlого
ItД|. вiддiл безоплппrоI
правовоi лопоlrtогп. бюро
првовоI допопrоги

жовтсIlь,
лllстопаД,
грудспь

Кi.lrьл-iсть
за-тодiв

l

Цiль 4. Розвиток на базi с!Iстеми БflrЦ лrеханiзмiв, спрямованих на недопУщення порушень прав людинш, якд знпходиться у KoHT8KTI чн
конфлfuстi iз здконом

(в адмiнiстративному тд процесi)

3авдшlllя 4.1:
3дбсзпс.Iеtl1,1я рilllllього
доступу до БВПД особшI
llд gтппi зflтDlliltаllllя,
дос}довоrо
розс;riдуваrrllъ rrЦ чдс
судового процссу та
здit-lспсll ltя ефк-тпв l l ого
захItст} iх прав.

Пiшавдаllllш {.1.3.
PoзBrrToK спролrожlrосri
crlcTcпtlt БЦДдо
впрвддя(ешllrl ItoBIlx
illфорпrацiliпllх
тепlо.погifi

3ахИ 4, 1,3.1. Впровадення
автоматкlоклного
розполiлу дорrЕнь
адвоката}r. лкi надtrогь
Бвпд

Дrrрекгор Мукtчiвського
МL{"вiддiл безоплатноТ
правовоi дополлtопt, бюро
правовот допо}tогн

,lioDTellb,
лllстопад,
грудепь

кiлькiсть
здходiв

По trtipi
необхiдносri

По btilli
lrcобхiдlюсr,i



,KoBTellb,
лtlстоппд,
грудGllь

кiльrsiсгь
заходiв

l

Пhзавлдпlrя 4.2.2.
PoзBrlTolt сшролrожl l ocTi
cmcтe}ttr БfЦ до захIlету
прав свiлlsiв та
потерпiлttх.

3пхiд 4.2,2. Аналiз 1sернень
та напраrsомнЕя
гtропозttцiй ц(одо внеоеrrня
зтrriн до * l сг. 14 ЗУ Про
безоппатну правову
допо[tоIт|l щодо HoBoi
катеюрiТ осiб

,Щt4рсtстор Мум.liяського
МIl.вiддiл безоплатноi
правовоI дополrогп. бюро
правовоi доповlогп

3авдаltllя .1.2: Розвllток
Mcxalri3пIiB пloпiToprrlrry
дотрIr}trultlя пlrав лlодеfi,
якi пlaroTb
процесуi|JlыtlIii cтaTyc
пiдозрrоваrrого,
обвrrrlувачеlюrо, свiдкtt,
потерпLпого,
зас},д2кеlrог0,
1птрIliltшIого тi
реаrуваllllя lla
пopyllleltlrff TnKllI пDдв.

кiлькlсть
заходiв l5

&tхiд 4.3. l. Забезпечеrшя

робопr консульташifoitrх
rryHKTiB у cтpyкIypпll.\
пiдрздiлах фiлiТ ДУ
'Щеrrгр пробачiiП 1,

Замрпатськй областi

Длрlсор Мукпчiвсъкого
МLLвiддiл беюплапrо[
правовоi допоlrоги, бюро
правовоi допопtоги flioBTellb,

лltстопдлr
гр.чдсшь

ДrФекгор Мукачiвського
ttttll вiддiл безоrшатноi
правовоi допопtоm, бюро
прпвовоi допоtrtогш

,кOвтешь,
л!lстопа/Д,
rрудешь

кiлькiсть
здхолiв

3ацддllllя 4.3. Розвlпок
мсхлriшliв забезпе.rеrlrrя
lrодапшя бсзоплатпоi
прпвовотдоltоilогrt
особдпr tвiлыlqIrш вiл
вffiузлlца покаtlдвllя,га
особа.оt, якi вЦбулlr
покlрпшня у вltдi
облrежснtlя волi дбо
позбавлеlluя волi на
пeBrlllll cqtoк, а TRKorlt
iHшrllTrt особаtil, якl
поцrcФють соцiлllыlоi
аддптдцii

Пiдзавлаllllя {.3.1.
BдocKorl&lrcllrrя
llехаlliзпlу ltiцашlIя
llравовоiдопомогll у
зв'язr.1 з BiдloBlrerrrrяM
соцiалыrого cтатусу
осiб звiльнсrrrrх вiд
вhбувдllllя покRрRlIllя
або TaKrrx, якi
з&вершrtлll вiдбуваllltя
покдраllllя

Захiд .t.3. 1.2. Органiичiя та
проведення
правоrrрсвiтнllцькЕ\
заходiв спряiltованих на
пiдвищення рiвня правовоi
свiдоьrостi. к},штури та
освiчоностi, а також
правовоi поiнфорrtованостi
субекгiв пробачiТ щоло
захисгу cBoi\ rrрав та
.vожлrrвосгей л

,Щиректор Мукачiвського МЦ
з надаrrня Бвпд КОСТЯНТИН МОJIНАР

l


