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пп Нпl'rменувRння
]2lвдання

1

3il:ri.l l. t. Рitннiй достr.п
та iнк,тозttвнiсгь З:lхiд l_ 1.2. ПровсJекня спiльнпх

зl сгрiчей 1крr,гri сто,,lп. цi.rьовi
celliHapи. тl)енiнпl) з llеmю
Ha-ra годжсвпя спiвцr.rцi з
KoIlJ Ha_,IbHHtlli YcTaHoBitUll.
юрtцлtчвпlrи кriнiкаuп" органаrttt
]Ilсцевого са!tоврr$,вiлнilя.
гPolla-IcbкIlltl| оргпнiзачilrrrи .r-.rя
обговорсння наiакц.альнiшлts

Наliменування ]аходу для
вlлконпння завдання

вiдпоlliдtчцыtцl"t
вllкоlIпвсць lal.\o.t.t, (!I:l

piBlri Bi.BtL,l1, Itбо с,,l.t.riбовот
особrr*)

TcP\Iill (_,tar t)
BlrKotla|||tя,]Ilxo..l\

Наliменування
показнLlка

результатt|вностi
виконання
захова MaloTb lвнllи доБсб, кт в повiд он пгоlд

пlrа воп;юсвiтнпчькпх la.xo:iB.
спряtlованI,1\
нп ро,t'яснення з\liстr кjцочоsих

Захi: 1.1 . l. Проведснliя

Лttпсltr,, ccllllcrtb,

льного заýисп, освiпr.
o\ороtrп здоlюв'я_ пснсil-tного
,}абезпечевня. mщо

c(l)epi соцiа та на:зкня БП.Щ.
Вiдliлв бюр правовоi
допо}tогн

,Щпректор Мr.ка.tiвського
мц.
вiддi.,l правопросвiтництва
та надакня БП.Щ.
Вiлi"rп бюро правовоi
допопlогII

Лllltcltb, ce;lrlctlb,
l}cl)cccllb

Ki.lыticrr, злrо.цiв 2

пвт:lнь rкиття af- пl

202l port1

l

l

.{прлтор Мl.качiвського
мц,

Значення
показtirrк:l

резул bTaTrrBBocTi
вllконання

зпf,оду



правопросвiтнIrцьшlх иrодi в-
спря}Iованнх
на запобiгання вttпадкаIt
_1оlrашнього насилютва.

MLL
Вiлiл п[и вопlrосвiтнlrцтва
та наданяя БПД.
вi:.riлrr бюро правовоi
допопlогl|

Захiд | .l -З. Проведекня ýпрхтор М l,KalllBcblioгo

rrrI l нацlt. .}лочltнносгi

Лltпсtп,, ссрпеttь,
асресспь Ki.lIbriic,lr, raxo. tirl J

юор Мr,мчiвського

вьдiл правопросвiтництв:l
тп надання БПД.
Вiддiли бюро правовоi
допомогl{

Дтк
l!пl.

Лltltспь, ccptlcllb,
l}cI)cceltb

Кiлrьtiiс:,t, lttxo_1iB

J

правопросвiтнвцьких заходiв.
спряIl0ванпý на запобiгання
бс]робiтгю

Заýiд l,l 5.Првсдення

Ivfl.l.
Вiлiл правопросвiтнlrцтва
та наrання БПД.
вiдliлп бюро правовоi
допо}Iоги

.Щирr.тор М\,кпll1вського

Лltпсllь, се|tпснь,
Bc|rcccltb

Ki.lыticтl, заrо.tiв
4

п}lтi|яь аijlття гроIlад .taxxcт}. та

правовоi обiзнанослi насслсfiн.8

Заýi] l l.{.првсдевкя TerlaTlnttltf\

jlотрll.\littlкя пвlв Bpala.lIlBпý
катсгорiii осiб. пiдвищсння

cerliHapiB. лем|'r. зr.сгрiчей з
прtвовоi ocBiTtt :ля осiб. якi
на.]е?мть до основrпtх соцiа,:ьних i
:с;ttограt|liчнп-х грl.п населення-
iнвалi:iв. певсiонерiв

l,1.8. Прведснкя
Te\laT}гrнlt-\- ceNiHapiB. лекuiй,
з],с,тiчей,r;rя дiтсir

Захiд

спрiт. дiтеii.
мц.
вiдлiл прапопlrосьiткrrцтва

.Щrтреюор М},fiачlвського

пtкт,вання. .]iTcli якi псребr,вають
}, складкI{х жlгтевп.l обсгавlлнах.
Jiтей якi посгра7кдалп вкаслiдок
восчнпх :iir та збройкlrх

в

Вiлiлн бюро nlraBoBoT
.]опоrIогrt

l}ci)cccllb J

тсuатичвttх ce,ltiHapiB. з),сг?iчей
rrя ВПО шя вирiшсння наiiбi_rьш
аk-т\,альнIl.\ правовпý пп]ilнь
BKl ýHoi катеюрii lrаселенfi я

Захiд 1.1.9, ПЕюведення

I\,flt.
Вiдliл прпвопросвiтнпчтвit
та надiнI{я БПД-
Вiдлiли бюро правовоi
допопIогtl

Дрекгор Мl,качiвськоm

Лrlпсllь, ссрпсllь,
l}clrcccllb

Ki.itыiic,Ir, заrо:iв

l . [ 0. Пiдготовм пl
роtлпщсння на cal'iпl.\ дсрrкавнI{х

Захi: l

гпнlв. я|в ]\Ilсцевого

мr,качiвськогоДирсl\тор
i\d l.

':

!

l

l

l
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Са\tоврr_l),вilяня. гporta.]cbKtt\
об'с:нань iHt|topMiuii првового
\apal.тep),. rBTopia,-tiB що:о

нкцl ,вакня cпcTcrtB БПд
Захi: I. П l. Розrtiщення

цсtцriв заl'iнятосгj. соцiа:rькlir

iHr}oprIauii'. ваас.lивоi дlя .}tl\ист]
прilв гро}tалн (r тоrt_г чнс;ri
сошапьна peKra.rla) rn ot|liцitjHo;rl!
Bc6-cal'iTi ргiонального цент],.

lл.]ських ]t iсцях
Захiд 1.1.12 . оп}блiк.гвання 1,

3aýi] 1.1 l{. Провелекня
в1 лtlllного iнl|lоlrлtt,вання
населсн ня.
населення i

розповсю.]п(ення с
ацlIlкого

др),ковани,\ I iсцсвпх 3MI сгатей
правового xapaKтcpr. KoHq,_rbTauiti
та iнфорrбцiir про дост\,л Jo
ое]оплатноi правовоi ]опоIIогu

еРсд

та кадання БПД.
вiлirll бюр правовоi
:опоIrогIl

лllllсllь. ссI)пеllь,
l}c|)cccllb

Вiдri .] правоп|юсвiтнхц].ва
6Ki.lы..icr ь

ltl б. riKartiii

ктор Mr качiвськоло

Вiлiл правопросвiтнпчтва
тd надання БПД.
вiддi,rи бюро правовоi
дополtоги

дпре
мц.

Лrtltcttb, cclltlcttb,
l}c|)cccIIb

Ki.rbгicr.l,
ttl,б.riKarliii _)

мц.
вiдliл правопросвiтнпчтва
та надання БПjl.
вiддiли бюр правоsоi
допоiltогп

!нрсктор М},качlвського

Лttпеttь, ccptlctlb,
|lepcccltb

Кi.rькiсгь
пl б.ririrlrriii

истt,пи на rlicucBorl1,
роз 

'Iснскнялlигроi!адrнаrt гарl кгэвани\ irt
Констlгr.цiсю та .лtхонаrtп Укрtiни
прав \ рlзнll]{ с{|)ераý х(Ilтгя

Захiд 1.1. lЗ-
lелебачснвя

в
]

юор Мr,кitчiвського

вiлliл пlввопросвiтнлчтва
та налlння БПД
вiдцi;rп бюр правовоi
допоl\tоги

fflцrе
I!Д{.

Лlrltсttь, cclltIcllb,
l}e|)(tcllb

Ki.,tыiic гl, trtlcr_rtriB

NtrL
ВiДЦiл правопросвiтнttцтва
т;l

Дкрк-rор М) мчlвськOrо

.Л ltпettb, ccptterrb,

TeItaT}tli\] вiдловiдно до iHTepeciB
цjльовоi fн

BIl]1l ння на прilвов) правовоi
допопlOгIl

lд]lJ'lll
_5

р,]повсюдження власнlt\
iHфplIauiIiHrrt rlaTeoiariB
(бr,KreTiB. r|mitcpiB. rtgгоlичнllх
}laтepiilлiв тощо) щодо

3ахiд lJ .l(l, В I{mтовлсння тэ

tкня сиgrcлlп Бп,I{xulo

I!tr{.
вiддi.,r прюпросвiтнпцтвп
та цаданпя БПД.
вiлriлл бlоро правовот
дополlогll

flllрекгор М\,качlвського

Лltпсllь, cc1llrctll,,
Bcpcceltb Кi.пы,;iсr,ь бyK.rcr.ilr По Mipi

необхiдносгi

проведення Brtilrнttý (он-лайн)
,iокс_l,льт\,вilхь. 

_\, To;rt\, чllсli в
pa]IKax роботп конс\.льтацiйнпх

3а.хiд 1.1.17 органi]ацiя та ктор Мr,качiвського

вiддiл правопрсвiткнцт*r
та tlадання БПД.

Дrре
мц

ЛttlIcllb, ccl)rlcllb,
lb

Ki.rrb1;1q,|,t' .,th,ri, l5
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п\,шtсгl в JocT). п}* до бсзоп-rаiлоi
лрlвовоi допол,олх.
спря}tоваяиý на рr'яснсння зltjсп
Е]ючовIrý рс{|)ор,\, (]rtiH J,
законо:авсгвi) 

_r. c{rcpi зе:uельного
законода BcTBil

допоrlогL
в i:liли бюро цrавовоi

конс1 льтачi йноrlr пr нхтiдостr.rп,
до i)сзоплатяоi пр:lвовоi допоI!огп
гро}rадян }. прнl,iщеннi УВП Лq 9
та стрl.кт\ pHtlx пiдро.цiлiв tblrii
ДУ <Цеrrrр пробацii,,

За-хiд 1.1. l8. Орrа нгlачiя роботн
lvo].
Bi.],дi.r прrвопрос вiтви цтва
та налtння БП!.
Вiлiлп бюро правовоi
допоýlогtl

.[ирекюр М\ качlвського

Лtttrctlb, ссl)псttt ,
Rе|)стсllь

Ki-rIыiicr ь вltiз,ltiв l5

адресноi бсзоллатноi право8оi
дOпоt огн не]а.\пщсвl|r, BepcтBir,\l
касеJIення

захiдl.1. I9 . Органi ,]ацlя tfilдlння
i!пt.
вiлiл правопросвiтнпцтва
та наданнх БПД.
вiддiлп бюро правовоi
.1опоItоги

,Щнркгор M_r,Ka rIlвського

ЛltrlclIb, сеl)лGllь,
Bcpoccl|b Ki.lы;icrr, вrфлiв

По Mipi
необхiдностi

.1о с,:еь-тро нних cepBiciB
Мiнiстсрслва юgгнцii Украiяи

заýiд1.1.20 Забсз пerlctlH'r доgIуп),
мц.
вiдliл лрlвопlюсвiтництва
та надання БПД-
вiдliлн бюро правовоi
допоltоги

ДttpetTop МJ,Ka чl вс ького

ЛltпеIlь, серпсttь,
}сресспь

Кi.п bь,ic,t,b зперttсllь По Mipi
необхiдностi

, сганiпLтгри,\rка в il ,aJb
Захi: l 2.2,Редап.цtнвя та .Щнреrгор Мr,хачiвqрбg19

Лtlпсtrь, ссрпеllь,

Р'}1llщснцх в _fовiдково_
цl

lюр,uацi п-lат(юрrIiн Itн lt
ki id)l

lлlл правопрсвiтннцтва
та надання БЛД.
ВiМли бюро правовоi
допоi\,огп

оноп.Ilсн|,

3пrtiд 1.2. Wikilcgrrlдitl

Захiл [,2,З.fl бц,лllрп.здr,1"
:oBi:KoBo-i нфорrrачi йкоi
плат{юрrtll праsоsllý консчльтацiit
KWikiLegalAid>

Дщrскюр Мl,качiвського
I!Щ
Вir-riл првопрсвiтннrrгва
та надання Бпд.
Вi:дiлIl бюро прrвовоi
допо,\lогlt

Лltпспь, ce|lпcltl,,
BePccctib

Кi.пыiiсrr, зitходiв

6
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партвсрсьшýi оргаяi]ацiй до
спiвпрацi в частltнi псреправлснн,
клiскгiв до спецiалiзованих
},стаяов.
}tпрокrджекня е(}ектllвного
i\Ic\aHi]lIJ, перенаправ;rяв micHTiB
lIix< лlср;кею БП,Щ та нсиле;книrrп

Заs i_1 l..3. l,Ъ,пченнл

Bi) !ll

.Щкрl-гор Мl,качiвськоло
ш[
Вiлiл прil BoпpocBiTнlluTBa
та надання БПfl.
Вiлiли бюро лравовоi
допоrtоги

Лttпсllt,, ccpttctlb,
l}cpcccllb Кi.цыtiс rь зttrо.liв

Захiд l ,З. Механiзм
перенаправлення

siд l.З,2 Пiдписання новнх
McirtopaKцltiB про спiвпрпшо
(зусгрi.li. обговорення резlэьтlтiв
спiвпрачi та налрrдовання новнý
пiдходi в): Укгадання додатковпх
1,го:/ rteltopаKлvt tiB про
перепЁвленш: Збiр. заповнепвя
ларкера;tпt .Анкет партнерьк х

За

нiзацiii

.Щtlрсlтор Муклч i вського
мц
Bi:li-r пра вопросв iтнп цтва
та ra:itHtu БП.Щ.
Вiддi,:п бюро правовоi
допоItOг|l

Лllпеllь, cct)lrcttt,,
lic|rocerlb Ki. tt,tiitrr, зitsодiв

2.Кл iентп oтpп}tyloTb якicHi послуг]r безоплптноi правовоi допомогlr

Зltхi.,r 2. l. Пijtttltutcllllл
яt,iосr,i поч l1.1.

бcзolI.uaтttoi tIpaBoBoi
.loIr0[loгll

r гcviclr "

хiд 2.1, l.органiяцiя пt
провс:ення крчглих сго..liв.
робочlrх зl,сцliчеit. трснiнгiв :l"ля
a.lBoK:tTiB з мqгою обговорняя
сIt]аlд{tt\ тп алт}альнll\ пltтaBb:

3а

поlл ня по,]Itтllвног0

рекюр М},хачiвськоiо
МЦ. Вi:дiл
правопрсвiтн}tцтва та
надання БП[
вiдriлп бюр правовот
допо,\tогI|

ДIt

Лппсltь, ccptIcllt,,
t}c|)(\сcllt,

1

2

Ki.,lt,tticтr,
зl,сr])iчеt'i l



riРащпý праптик a.fBoKaTiB. якi
прдцюють 

_\. систеrIi БПД

3rrri.t J.t. Bi.,ttlotrtIc
IIpilBOc},.tlrl. Mcдillri я

3a.xi:, 3. L l Провслсння
iнll)орjtlацiйноi каitпанiТ про
BI.IHoBHe правос!,ля. почл,к i
залчення rtедiаmрiв

I\[I.
Вiлiл пра во щrосв iTHKuTBa
та надання БПД.
-вiддiлlr бюро правовоi
допоi\lогIt

,Щирктор М),качiвського

Лltпсltь, ссрпсltь,
веросспь Кi.,tыiiсrr, rдxo,tiB

Зt:tii 3.2. Мсрскд
в0.,tоtrгсрiв/Аllбасttорrl
Бпд

ровелення ихолiв iз,кl:пчення та вцбор), потенцiйних
пртенде BTi вУволоrперi в до
систе;luл БП{ (iHt|}oP aцil.!Ho-
ро,} яскю&lJьна робота серед
сT),JеHTIB. aKTltBHtlx грIlадяк \.

t,}Hli,x цйьовllх

Захi:3.2_ lп
.Щltрктор М_чкачiвського
Мl.Вiдri;l
правопросвiтпицтва тп
flа.аlкня БПд
Вiл.iлrr бюро правовоi
лuпо!lUгtl

Лtttrcllb, ccllttcttb,
BcpecctIb Ki.tыlicTb lаходiu l

\lcpcrк та B]acrrofirl з органа},tli
]\llсцек)го саIlоврrцJ:вання ] лIстою
розроблення га прнйяяття проектiв
Irlсцевих програм наданt{я БПД
]а],Ilчення Y якостi iх sиконавцiв
якнаuшнрщого колп гроJ\tадськlN

гаlliзацil'i в lдповlдного п

\lд иmк партнерських

лlо

,{tlpeKTop Мчхачi вського
МLl.Вiдqiл
правопросвiтfiицтва та
надання БП[
Вiллiлн бюро правовоi
допоilоли

Лlllrctlb, ccpllctrb,
l}срссспь Ki.,lbKicTb заrо_,tiв 2

3axi,r 3.3. llc}л]crKIti
ttpotltliiлcplt БП.Щ

за)iiд 3._].2. надання iuетодlrч Hoi
Jопоltопl ОМС шrо:о органirачiТ
ниrlи надrння БП,Щ

I!flr
вiлiл пра вопросвiтнн цтва
та надання БЛД
вiллiлlr бюро правовоt
допоrrопl

Диреh-юр м},качlвського

Лttпспь, ссрпсtlь,
lic|}ocellb

Кi.цыtiсrr,
:l1,сr,рiчеii t5

3, Лrодн у терlrторiальних гроlllадах мають кращi можливостi для реплiзацii c'oix прав
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]!,сгрiчсii та нар:lд it лартнсраr,и
ло_ооюворснню pc.}\лbтaтi в
рооотн та l1апрацюмння roвltý
пi.цодiв до налtння Бпд

rVIl
вiлi],l правопросвiтнхцтва
та наданяя БПД.
.Вi:liли бюр правовоi
:опомогll

дцрсктор Мr.качiвськоБЗахi: j ]j ]. Првс:сння робочпх

Лllrtcltt,. cepllctll,,
l}cpcccllb Ki.rbKicl,r,

!,загilirr,ltсllь

зr gгрiче;r iз пре.fспl BHl, Kalrll
органiв rtiсцевого салlоврл!,ваннlt
,дер)&:]анпý органiв. гролла.fськl|\
органi,}ацil'i з лlетою налаюджеяня
спiвпрачi та рзвптп.
паргltерськи\ ilePeжi. илrчення
HoBIL\ сгсй K\o-I_Icpi в. 1,mrl_r, числi.
сгворення неlа.]ежного проваrцера
на ptBHl Tepllmpia].lbHIr.\ гDоtlад:
На.таюэrсння спiвпрачi i

Hlt\rи KlпiHiKallIl

ЗахЦ j.З.]_ Пр веденкя рбочя\

Дкрекгор М],качi вського
lчtr_(.

вiлi,r правопросвiтянцтва
та надапня БГIД
вiддiлп бюро правовоi
допопlогIl

ЛIt!Iсllь, tсрпсltь,
Bep(tcclIl,

Ki.lbKicrr, заходilr

4.Система безоплатноi правовоi допоМогн € незалеzкtrоlо, клi€нтоорiентованоlоriнпОвацiriноrо, ефекгrrвною

}:rxi;r ].'l. B.locllotltt..rettc
1,tlpaB.rittltя tttcl.cl|olo
Бпд

злýц J- l,l. Прведснм рiзнпх
KolIvHlKaTHBHKý заходiв щодо
обrriц, :ocBi.lorI та покращснtlя
B,иcrIo:ii та реЛтьтатлвностi
роботи цеrпрiв з на.r;lнпя
бс,}оплатноi BюprtHHoi правовоТ
допоvоrи

Диреt.тор Мtкачiвського
I!tri.
ВМiл правопросвiтничтм
та яадаfiвя БПД
Вiллiлн бюро правовоi
допоrюгп

Лltllсttь, cc|lllcrtb,
I}c|)cccltl, Ki.,lыiiclr, з;tходiв

l

]

l

l

I



За:;i: {. 1.2.Проведеннл ML|
регr,,rярного лtонiторинг1
дiялькостi бюро правовоii
-1опомоги та оцirсоваrяя яlтсгi
посл.t,г БП/|. цlо ниlIIl нtчаються

Дпрскгор Мr.тrачiвсысого
мц
Bil:i_r пр.lвопросвiтяичтва
та налlння БП.Щ.
вilriлrr бюро лрпвовоi
]опоIIогll

Лllllcttb. cct)tlcttt,,
l}cl)occllb

Ki.rbHicrr,
rlolliтo;ltttltiB J

Лltпепь, cepncltt,,
BcDcccllb Ki.,tыiicrr, lпro;ilr По Mipi

необхiдностi

.Щпркгор М_ткачiвського
lvfl.I.
вiлi.т првопросвiтництва
та калtння БПД.
вiлiли бюро пlивовоi
дополlоги

Захiд +.2. l.пiдюmвка до
8првадlенн't еr]екIронного
кабiнсту алвоката сксгеrtх БПД

3itxi.t .1.2 On.llllriзoBalli
ltltl,I)il,|,lt

Захiд {.2.2,Пjдготовм :о
апровад)л€ння систелtп
елскфонного док),лlектообiц.

!иреюор Мr,качiвського
i!fl_l.
вiлiл правопросвiтнrrцтва
та надання БП.Щ.
вiлiлu бюро лравовоi
допоllопl

Кi.,lыtiс rь зitхо:iв По Mipi
необхiдностi

всганошlенrш необхiдного
обладнання в центаý з наданнл
бсзоплатноi вmрrнноi прlвовоi
дополlогн. у т.ч, бюро правовоТ
дOпоiцогll (планшgг) для
спрощенпя коrtt,яiктцiТ lli;K
спсцiалiсгамrr та полiпшсння
спролIожносгi бюро по .лlл_r.lеннi

4lаsiвцiв для првсдсння
конс},льтува н кя

Захiд {.2.З.зац.пiвrи Й

.Щиркгор Мумчiвського
tW].
вiлiл прitвопросвiтнпцтва
та надання БПД.
вiлiлн бюр правовоi
доло:ltогх

Лltttcltb. ссрпсltь,
всрссспь Ki.,rыticrr, .r:tходill

Лtlпсtlь, ccptrcttb.
l}срссспь

l



}дхiл {..]. llroBitlliiittttii
порr,а,t lT-pirllcltb
llрл}о|}llI п||1ilrtь

за_\i: +.j_ l.Забсrлечення lостl,п\,
особ,l до е,тскгроннlrs ccpBiciB
ПФУ. .{ФС mlтt пl>,,r"iцrсп""
процсl!,рli пiдтвердженн,
ка-]сжностi особl, до с\,б'€rгiв
права ва БВПfl

Днрскгор Мукачi всьл.ого
мц.
Biлi-r правопросвiтництва
та БПД.
Bi.rrirlr бюр правовоi
допоrlогlt

ЛIпlсIlь, ccpIIcllb,
acpccotlb

Кi.Iыtiс rь дос,r..r.пiв По Mipi
необхiдноgгi

l

l

!
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