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Цiль 1. Пiдвищення рiвня правовоТ свiдомостi, правовоi культурн та правовоi освiчеrrостi людей

Пiдз:rвланllя 1.1.1.
Вllзttачеtlllя liollKpc,I,1tltý,
t,li.,IboBltx гр!,п,г:l
alrtltTopiT, lllrlprllliB тit
llдповllсlIlL
прпвопросвirt lltll1,1tltx
з:rходiв lla lri,lcr,:lBi
шlа,liзу даtrttх

Зtttr.tallllrr 1.1.

Пiдllltщсltllя
ctl l)or,!oяttl ocтi .uotcii
ca;uocтiiilto
iдсlrшlфiьтваr tt

lt1llttlolli потрсбl1 ,1 а
llpitlloBi llpoб.rcr,ltt

3ахiд 1.1,1.1 Пiдгоmвка та
ПРОВСДСНН Я )ОКl;]lЬНИ.\
со цiологiчн lts дослiдь,ен ь.
,loкpellta на piвHi
Tcplгopia.j,l ьни.\ гролl ад

.Щltрnтор Мчкачi вського
t!fft.
вi+riл безоп.lатноi правовоf
допопtогl|. бюр правовоi
допоil,lог]t

Ci.lellb,
..tIoTlli'l,
бсрсзснь

Кi.цыtiсr,t,
зa.\oJitl

Заsi: l. l. 1.2 <},ормування

карти превовltх потрсб
тсриторiа-: ьн lrx грrtаJ"
Ана:riз пlхtвовиý проблелt
на ocHoBi лtниs KIAC

ftlpKTop Мrмчiвського
мц.
Вiлi:l бсзоп-татноi
правовоТ допо:rtоги. бюро
правовоi дополtоги

Ci.lcltt,,
.пlоlrtГt,
бсlrсзеltь

Кi.,lыtiс,гl,
захоlilr

l

о$

Tepпlirr
(дrга)

Btlriollallllrl
захо4ч



Пiдзавдання 1.1.2.
Зменшення рiвня
прzвовопо нiгiлiзму:
навчаншI rподей
користуватися своiми
правами та не порушувати
права iнших

Захiд 1.1.2. l Проведення
rrравопросвiтницьк!!х
заходЬ, спрямованID( на

роз'яснення змiсry
кпючовID( реформ (змiн у
законодавствi) у сферi
земельною законодавства,
соцiального зФшсту,
пенсiйного забезпечення,
тощо

,Щиректор Мукач iвського
мц,
вiддiл безошIатноi
правовоi допомоги, бюро
правовоi допомоги

Сiчень,
лютийо

березень

кiлькiсть
заходiв

5

3а<iд. 1.1.2.2 Проведеюrя
TeMaTи.IHID( ceMiHapiB,
лекцiй, зустрiчей з
rrравовоi освiти дtя осiб,
якi належать до основнrлк i
демографiчнrх груп
населення iнвалiдiв,
пенсiонерiв

Щиректор Мукач iвського
мц,
Вiддiл безоrшатноi
правовоТ допомоги, бюро
правовоi допомоги

кiлькiсть
заходiв

5

Зжiд. l. 1.2.3 Проведення
TеMaTFIHID( ceMiHapb,
лекцiй, зустрiчей з ВПО
дIя вирiшення найбiльш
актуальних правовID(
питань вказаноi катеюрiI
населення

,Щлректор Мукачiвського
мц
Вiддiл безоrшатноi
правовоi допомоги, бюро
правовоi допомоги

кiлькiсть
заходiв l

Захiд. 1.1.2.4 Проведенrrя
правопросвiтницькLD(
за,ходiв дIя дiтей, дiтtй,
позбавленlлк батькiвського
пiклування, дiтей, якi
перебувають у скJIаднID(
}китт€вID( обставинах,
дiтей, якi постФкдали
внаслiдок BoeeHHloc дiй та
збройнж конффлiктiв

,Щиректор Мукач iвського
мц,
Вiддiл безогlпатноТ
гlравовоТ допомоги, бюро
правовоi допомоги

Сiчень,
лютпй,

березень

кiлькiсть
заходiв

l

Пiдзавдання 1.1.3.
Зменшення рiвня
правового нiгiлiзму:
навчання людей
захищати cBoI права

3ахiд l. 1.3.1 Проведення
спiльнrо< зустрiчей (круглi
столи, семiнари) з метою
налагодження спiвпрацiв з
комунаJIьними ycтaнoB€lb{ и,

Щrректор Мукачiвського
мц,
Вiддiл безоrшатноТ
гlравовоТ допомоги, бюро
правовоТ допомоги

Сiчень,
лютий,

березень

кiлькiсть
заходiв

3

Сiчень,
лютий,

березень

Сiчень,
лютий,

березень



органами мiсц€вого
самовряý/ванIUI,
громадськими
органiзацiями дIя
обговорення
найакryа.тIьнiших пrгань
житгя громад, захисту та
дотимання гIрав вразливих
катеюрiй осiб, пiдвищення
rrравовоi обiзнаностi
населення
Зжiд 1.1.3.3. Розвиmк
iнстlтгуry волонтерства у
сферi наданrя БПД.
Проведення зжодiв iз
Зал)лlення та вiдбору
потенцiйнюl волоrггерiв

Щирекюр Мукачiвського
мц,
Вiддiл безоплатноi
правовоi допомоги, бюро
правовоi допомоги

Сiчень,
лютий,

березень

кiлькiсть
заходiв

l

Пiдзавдання 1.1.4.
Сприяння формуванню
нульовоI толерантностi до
дискримiнацil та
наспльgтва

Захiд. 1.1.4.1. Прведенrя
iнформацiйно-
просвiтниlдькlо< заходiв з
питань толерантного
стzlвлення до.lподей, у тому
числi недискрrп,riнацii за
ознаками раси, полiтичнtоt,
релiгiйнпк та iншж
переконань, iнвалiдностi,
етнiчного та соцiального
походження

[ирекгор МукачЬською
мц,
ВiддЬ безоrшатноi
правовоi допомоги, бюро
rrравовоi лопомоги

Сiчснь
лютнf,,

березснь

кiлькiсть
заходiв

з

Захiд 1.1.4.2. Проведення
iнормачiйно-
просв iтницькrок заходiв,
кампанiй, акцiй з протидii
домашньому наси,льству,
гендерноi piBHocTi, захисту
прав дитини вiд насшIьства
в ciM'T

,Щирекгор Мукачiвського
lvfl{"
Вiддiл безоrшатноi правовоi
допоиоги, бюро правовоi
допомоги

Сiчень,
лютий,

березень

кiлькiеть
заходiв

J

3ахiд l. 1.4.3. Виготовлення
та розповсюдкення
друкованIд(
правопросвiтни[ьких

,Щлрекmр Мукачiвською
MLL Сiченц

лютнfi,
березень

кiлькiсть
бушIетiв



Завдання 1.2:
ПЦвищення готовностi
людеf, докпsдатп
зуспJIь дrя впрiшення
правових проfttем

матерiа.пiв. Взаемодiя зi
ЗМI щодо пiдготовки та
виIryску спецiальнlок
медiйню< проекгiв

Вiддiл безоrrтIатноТ
правовоi допомоги, бюро
правовоi допомоги

По Mipi
необхiдн

ocTi

Пiдзавдання 1.2.1
Навчання людеf,
корпстуватися
правовпмш механiзмамrr
дJrя самостiйного
вирiшення проб.пем

Захй 1.2.1.1. Пiдютовка та

розмiщення на саltгах
державних органiв, органiв
мiсцевого са}rовря.щ/вання,
громадських об' еднаrrъ
iнформачiТ правового
характ€ру, гrро iсrrуrочi
механiзми вирiшення
проблем, про позасудовi
способи вирiшення спорiв i
т.д.

,Щиректор Мукач iвського
мц,
Вiддiл безогшатноТ
правовоТ допомоги, бюро
правовоi допомоги

Сiчень,
лютrril,

березень кiлькiсть
публiкаuiй

6

Захiд 1.2. 1.2. Розмiщення
iнформачii ваlслl.воi дIя
зilхисту прав громадян

ýспiшнi кейси
за:<исrylвiдновлення
порушених прав люлини) у
сощuережil(, друкованж
змI

,Щиректор Мукачiвського
мIL
Вiддiл безоrшатноi
правовоi допомоги, бюро
rrравовоТ допомоги

кiлькiсть
пуб.пiмчif,

з

3ахiд 1.2.1.3. Сшlадення та

розмiщення правовю(
консультацiй на довiдково-
iнформацiйнiй rшатформi
правовIо( консультацiй
"WikilegalAid", а також
пiлтршlання в аIсryальному
cTaHi правовшк
консультачiй, розмiщеню<
на зазначенiй платформi

,Щирекгор Мукачiвського
lvtrt
Вiддiл безоrчlатноТ
правовоi допомоги, бюро
правовоi допомоги

Сiчень,
лютпй,

березень
кiлькiсть
публiкацif,

l

Сiчень,
лютиil,

березень



Пiдзавдання 2.1.2.
Iнфорлryвання про право на
безошlатlrу правову
допомоry та порядок його
реалiзачiI

ЗахИ 2. 1.2.3. ВиготошIенrrя
та розповсюження
iнформацiйноi rrродукчii
щодо достуrry до Бпд
адаrrюваноТ ло потреб
окремж цiльовlлt груп
(буклети, бропцри, iнша
дрyкована продrцiя)

,Щиректор Мукачiвською
МЦ вiддiл безоrшатноi
правовоi допомоги, бюро
правовоi допомоги

Сiчень,
лютий,

березень
тираж

По Mipi
необхiдн

ocTi

Захiд 2. 1.3.2. Виготовлення
та розповсюдкенIя
брендованоТ пролукцii (у
разi заlгученrя фiнансовоТ
пiдтрп,rки партнерськ[D(
органiзацiй)

[ирекгор МукачЬського
МЦ,вiддiл безогшатноi
правовоi допомоги, бюро
правовоi допомоги

Сiчень,
лютиfi,

березень
тира2к

По Mipi
необхiдн

ocTi

3авдання 2.1:
Пiдвпщення рiвня
обiзнаностi людей про
систему наданпя
безоплатноI правовоI
допомогп

Пiдзавдання 2.1.3.
Пiдвицення впiзнаваностi
Системи БПЩ

3ахiд 2.1.3.3. Висвiтленrи
дiяlьностi систtми БПЩ.
Висrymл на

ралiо/мiсцевому
телебачешri з

роз'яснеlпtями громадянам
гараlrгованlпс iM
КосmT чiею та законоа}lи
УIсpаiни прав у рiзнlлt
сферах життя

Щиректор Мукач iвського
МЦвiддiл безоrшатноi
правовоi допомогп, бюро
правовоi допомоги

Сiчень,
лютпй,
берзень

кiлькiсть
впст5lпiв

l

Пiдзавданrrя 2.1.4.
Залучення партнерiв до
пiдвищення рiвня
обiзнаностi про систему
Бпд

Захiд 2. 1.4.1. Розмiщенtи
банера з единим
телефоннlлrл номером
системи БП.Щ на саltгах,
cmpiHKax у соцмережах
партнерських установ та
органiзацiй

Щиректор Мукачiвського
МЦ,вiддiл безоплатноi
правовоТ допомоги, бюро
правовоТ допомоги

Сiчень,
лютий,

березень

кiлькiсть
заходiв l



Захlд 2.|.4.2. Розмiщення
iнформачii про БП,Щ у
гrрrпriщеннях партнерських
установ та органiзачiй

,Щиректор Мукачiвського
МI_|,вiддiл безоплатноi
правовоТдопомоги, бюр
правовоi допомоги

Сiчень,
лютий,

березень

кiлькiсть
заходiв

l

Завдання 2.2
Пiдвпщення рiвня
довiрп людеf, до
спстемпнtдання
безоплатноI правовоI
допомоги

ПЦзавдання2.2.1.
Посплення спромохсностi
спстеми БIIЩ ло побудовш
взасмовiдноспн з
клi€нтамll, якi давалrr б
впевненiсть у порядносгi
й доброзичливостi
системп; така
впевненiсть базувалася б
на досвЦi i тому, що знае
шlieHT про систему БfIff

Заtiд 2.2. l. l Забезпеченlrя
проходженЕя навчань
працiвникiв чекгрiв БВПД
навшIкаi,t
шrierrToop icrпoBaHocTi
(спiлкування з KTlieHToM,
отимання зворотнього
зв'язку)

,Щиректор Мукач iвського
МЦ,вiддiл безоrшатноi
правовоi допомоги, бюро
правовоi допомоги

Сiчень,
лютий,

березень

кiлькiсть
навчань

За
окремим
графiком

Захlд 2.2.1 .2. Провелення
iнформачiйноi кампанii,
спрямованоТ на пЦвищення
довiри ло системи БП,Щ,

(висвiтлення rrриклалiв

успiшного захисту прав
громаддн, iз залученням
K.TtieHTiB)

,Щирекгор Мукачiвською
Мltвiддiл безоrшатноТ
правовоi допомоги, бюро
правовоТ допомоги

Сiчень,
лютиП,

березень

кiлькiсть
заходiв

Завдання 2.3:
Мiнiмiзацiя бар'ерiв
доступу до послуг
безоrшатноI правовоI
допомоги

Пiдзавдання 2.3.1:
Фiзична безбар'ернiст

Захiд 2.3. I. l. Органiзацiя
надання адресноi
безоrшатноi правовоi
допомоги незахищеним
верставм населення

,Щирекгор Мукачiвського
МЦ,вiддiл безоrшатноi
rrравовоi допомоги, бюро
правовоI допомоги

Сiчень,
лютиf,,

березень

кiлькiсть
впIздiв

По Mipi
необхiдн

ocTi

3жiд 2.3.1.4. Розробка та
затверд2кення Г[пану щоло
органiзацii
безперешкодного доступу
осiб з irва.rriднiспо та
iншюr маломобiльнш груп
населення до
булЬель/прпriщень
центрiв з наданшI БВП,Щ на
2022piK.

,Щирекгор Мукачiвського
МII"вiддiл безогшатноi
правовоi допомоги, бюро
правовоi допомоги

Сiчень,
лютиf,,

березень

кiлькiсть
планiв l

3ахiд 2.3.1.б. Аналiз
проблемних пЕтань щодо
органiзацiТ
безперешкодного доступу
осiб з irвалiднiспо та
iншlдк маломобiльних груп

,Щиректор Мукач iвського
МЩ,вiллiл безоrшатноi
правовоi допомоги, бюро
правовоi допомоги

Сiчень,
лютий,

березень

кiлькiсть
узагаJlьнень

l

l



населеЕня до
будiвель,/примiщень
ueHTpiB з надання БВПД
формування завдань щодо
ii вирiшення

Пiдзавдання2.3.2.z
Iнформачiilна та цrrфрова
безбарернiсть

Зш<iд 2.3.2. l. Забезпечення
досryrry ло iнформачiт у
прlл*лiщеннях центрiв
БВПД в рiзнlлt форматах та
з використанням
технологiй (шрифт Браfuiя,
великошрифтовий друк,
аудiодискрипцiя), засоби
альтернативноi комунiкацii

Щиреtстор Мукачiвською
МЦ,вiддiл безоrшатноi
правовоi допомоги, бюро
правовоi допомоги

Сiчень,
лютий,

березень

кiлькiсть
заходiв

l

Захlд 2.3.2.2. Забезпечення
доступу до електроннID(
cepBiciB MiHicTepcTBa
юстицiТУкраiЪи

,Щиректор Мукач iвського
МЦ,вiддiл безогlлатноТ
правовоi допомоги, бюро
правовоi допомоги

Сiчень,
лютий,

березень

кiлькiсть
звернень

По Mipi
необхiдн

ocTi

Захiд 2.3.2.3 Налагодхення
спЬпрачi з мiсцпrrи
несвободи соцiальноi
сфери та розмiщення
iнформацiйнпt матерiа.пiв
на правову тематrц/ в
прlшiщеншх установ

,Щирепор М5качiвською
МЩ,вiллiл безогшатноi
правовоi допомоги, бюро
правовоi допомоги

кiлькiсть
впIздiв

l

Захiд 2.З.2.4. Публiчна
презеrrгацiя МЦ дя
громадян, партнерiв та 3MI

,Щирекгор М5кач iвського
мц,
вiлцiл безоплатноi правовоi
допомоги, бюро правовоi
допомоги

Сiчень,
лютий,

березень

кiлькiсть
презентацi

й
l

Пiдзавдання 2.3.3:
Фiнансова безбар'ернiсгь

3а,хц
2.3.3.1.Удоскокшення
механiзму
перенаправлешtя клiнтiв до
партнерiв, у разi якщо
особа не належить до
субектiв надання БВПД.

,Щиректор Мукач iвського
МЦ,вiддiл безогlпатноi
правовоТ допомоги, бюро
правовоi допомоги

Сiчень,
лютий,

березень

кiлькiсть
заходiв

l

Захiд 2.З.З.2. 3шгучення
партнерських органiзацiй
ло спiвпрацi в частинi
перенаправлення клiентiв

Щирекгор Мукач iвського
М[{,вiллiл безогшатноТ
правовоi допомоги, бюро
правовоi допомоги

Сiчень,
лютий,

березень

кiлькiсть
заходiв l

Сiчень,
лютий,

березень



до спецiалiзованIо(
установ.

Завдання 3.1:
ПЦвищення
ефеrстивностi спстемп
надання безоплатноI
правовоIдопомогп та
сприяння ефеlстпвностi
iнстптучif,, з якпмll
вона взаемодiе

ПЦзавдання 3.1.2.
Вдосконалення процедур
досryпу до послуг
системи БfI!,.

3а:кй3.1.2. l.
Удосконшlенш процесу
прийому громадян,
впровадення дистанцifuiоi
форми KoMyHiKauiT

феryrповання графiку
роботлц надання
елекюрннlлt копiй
дОкуr.lентiв)

,Щиректор Мукач iвського
МЦ,вiддiл безоrшатноi
правовоi допомоги, бюро
правовоi допомоги

Сiчень,
лютий,

березень

кiлькiсть
заходiв

l

ПИзавданrrя 3.1.3
Сприяння посилешню
сп poмox(HocTi iнстrrгуцiй,
з якими взасмодiе
система надання БПfl, до
застосування
унiфiкованих процедур та
механiзмiв доступу до
правосуддя.

За,кiд 3. 1.3. l. Проведення
навчальнж заходiв дtя
працiвникiв ОМС.

,Щирекгор Мукачiвського
МЦ, вiддiл безогшатноi
правовоi допомоги, бюро
правовоi допомоги

Сiчень,
лю,тrrй,

березень

Кlпькiсть
заходiв

l

Зазiд 3.1.3.2. Наданrи
методологiчноi пiдтрlлr,tки
ОМС щодо органiзачii
ними надання БГtПД

,Щиректор Мукач iвського
МЩ,вiллiл безогшlатно[
правовоi допомоги, бюро
правовоi допомоги

Сiчень,
лютий,

березень

кiлькiсть
заходiв l5

Зшtiд 3. 1.3.3.Органiзачiя та
проведення виi'знло<

консультувань, утому
числi в ра}rкж роботи
консультацiйню< пунlсгiв
достуrгу до безошtатноТ
правовоТ допомоги
спрямованж на

роз'ясненtл змiн у
законодавствi з плпань
земельнID( правовiдносин

Щиректор Мукачiвського
МЦ, вМiл безоплатноi
правовоi допомоги, бюро
правовоi допомоги

Сiчень,
лютпй,

березень
кiлькiсть
заходiв

l5

Пiдзавдання 3.1.4.
впровадясення

3ахiд 3.1.4,1. Навчання
працiвникiв ueHTpiB
БВПДацпокатiв щодо

,Щиреmор Мукачiвського
МЦ, вiддiл безогlпатноi

Сiчень,
лютий,

беDезень

кiлькiсть
навчань

За
окремим
графiком

Щiль 3. 3абезпечепвя впрiшеппя проблем людей у правовпfi спосiб задопомопою iсп5rючrrх та розвптIýJr повпI мехапiзмiв



аJIьтернатпвнпх способiв
вирiшення спорiв в
спстемi БIц (цлс)

забезпечення доступу осiб
до медiацiтта
аJIьтернативнID( способiв
вирiшення спорЬ

правовот допомоги, бюро
правовоi допомоги

Захiд 3.1.4.2. Проведення
iнформаlriйноi кампанiТ
щодо можливостi
використання
альтернативнlлк способiв
вреryлювання спорiв за
допомогою медiацii

,Щиректор Мукачiвського
МЩ, вiллiл безогшатноi
правовоТ допомоги, бюро
правовоi допомоги

Сiчень,
лютий,

березень

кiлькiсть
заходiв

l

Захiд 3.1.4.3. Проведешrя
iнформачiйноi кампанii про

реалiзацiю Програми
вiдновлення дtя
неповнолiтнiх

,Щирекгор Мукач iвською
МЩ" вiллiл безоплатноi
правовоТ допомоги, бюро
правовоi допомоги

кiлькiсть
заходiв

l

3авдання 3.2:
посилення
спроможностi системи
БIIflло надання поспуг
на зас8дах
lш ieHToopicHToBaHocTi,
iнклюзивностi та
iндпвiдуального
пiдходу до вирiшення
ппоблем людпни

Пйздвдання 3.2.1.
розвиток в колективi
навпчок
кпiснтоорiентованостi,
iнкlrюзивностi та
iндrrвйуального пiдходу
до впрiшення проблем
людпни

Захiд З.2.1.1. Проведення
навчань дrя працiвникiв
мiсцевlас чентрiв та

фа<iвчiв бюро правовоi
допомоги з питань
особливостей роботи з

рiзнпrи соцiа.тlьними

фупши, покращення
комунiкативноi дiяльностi

,Щ,иректор Мукачiвською
МЩ, вiллiл безогшатноi
правовоТ допомоги, бюро
правовоi допомоги

кiлькigть
заходiв

1

3авдання 3.3:
посrrлення
спроможностi сшgгеми
БIIfl до виявJtеllня
спстемних правових
проблем, li адвокацiI
на нацiональному чи
мiсцевому piBHi, у тому
чис.пi iз заJIученням
iнсгитугiв
громадянського
суспiльства.

ПЦзавдання 3.3.1.
Розвrrток сп poMoxcHocTi
спстемп БfIfl впяшrятп
стратегiчнi справи та
спстемнi правовi
проблеми.

3ахiд 3.3.1.1. Участь у
проведеннi соцiологiчного
дослiдження щодо рiвня
обiзнаностi землевласникiв
та зем.лекорисryвачiв
oKpeMID(
аспектiвземельного
законодавства.

,Щиректор Мукачiвського
МЦ, вiддiл безоплатноi
правовоi допомоги, бюро
правовоi допомоги

Сiчень,
лютий,

березень

кiлькiсть
дослiдясень

По Mipi
необхЦн

ocTi

Сiчень,
лtmий,

березень

Сiчень,
лютий,

березень



, СПРЯМОВаНllХ На НеДОПУЩеННЯ ПОРУШеНЬ ПРаВ ЛЮДr{НН, ЯКа ЗНаХОдrlтьСя у KoH.гaKTi чи

lH

Щiль 4. Розвttток на бпзi crrcтeмll БПД мехднlзмlв
конфлirстi iз законом

та MrHаJIbHo
3шlлаtlllя.1.1:
Забсзпечсllшя раlllIього
досrуtу до БВПД
ocoб:rrt ltп стапi
за,llltl|tlаlllllя,
дос.lдового
РОЗСпiд!,ваllllя, пiд .lac
сlдового процссу тl
здil"lсlrcllllя
сфсктllвlюrо захltсr.ч ix

Пiдзttвдаllня .L1.3.
Розвllток чlpo:vloKllocтi
cltcтcirllt БПДдо
Bn|)OBlЦ'iKeIlHrl llOBrtX
iшфор,l,tацifillllr
тсмlопоritr

автомапRованого
розподл} дор.ччень
адвомтам. якi надають
Бвпд

3аsiд -l. 1.3. l. Впlюваденrrя .Щиректор Мт м чi вського
МЦвi.tцiл безоплатноi
пра Boвoi допо,llопt- бюро
правовоi доподrогL

Сiчеllt,,
лlотltir,

берсзеlь

кiлькiсгь
злходiв

По llipi
нсобхiдн

ocтi

За.хiд 4.3. l. 3абсзпечення
роботrr консульта фйн и.х
гг;"нкгiв у сгрукцрнIN
пiлрозлiлах tlliлii JY
"l-|еrгр прбачii" у
3акарпатськiй областi

l[ttplсгop Мукачiвського
MLl, вi.тфп бсзоп.rатноi
правовоi дополlогтt- бюр
правовоi допоl\tоrи

Ci.lerlb,
лtотtlli,
бсрсзень

Кiльt*iсть
заходiв l5

Зпвдitltlrll .1.3. Розвllток
;uехаIliз,lriв
l:lбсапсrtеl ll|я ilадаll tlя
безопдаrrtоТ правовоТ
дополtогrt особплt
зBiJlыlclllt,lt вiд
шhбуваIrllя пOкд|)аlrllя
,l,il особа;r,l, яlti вйбу.пrr
Ilob,RllttltIlя у вlцli
обirtсаtсllllя во.пi пбо
позб:lв.цсlltlя вопi lta
llcllltIt it с,гроttr R,l,:tlio}K
illпllt,rl особалl, llKi
lto грсбують сOцilLцыlоi
:l,,lдrlTarlii

Пiдз;rвдання -1.3.1.

вдосконалення механiзrц,
надпння правовоi допоIrопl
_v зв'язкт з вiдновленням
соцiального статусу осiб
звiльненнх вiд вiдбування
помрання або TaKttx. якi
завершпли вiдбl-мння
покаранкrl

проведення
правопросвiтницькllх
кtходi в спряiltова HIL\ на
пiдвнщення рiввя правовоi
свiдо,l rocTi. культ}-рп та
освiченостi. а Taкo)li
правовоi поiнформованостi
c.r-бc}iтiB пробачii щоrо
,и.\исц,своi\ прав та
}toжпtlBocTeI-i

{.3 ,2. та

.Щиреr,пор Мукачi вського
МЦ. вiддiл бсзопrатноi
правовоТ допо.uопt_ бюро
правовоi лопо.\tоги

Ci.lctll,,
.пIoTltt"t,

бсрсlеllь

КL,tькiсгь
заходiв

.Щlrректор Мукачiвського МЦ
з надання БВПД НТИН МОJIНАР

l


