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Звiт про викопання плану дiяльностi Мукачiвського МII з падаппя безоплатноi
вторинноi правовоi допомогп за I квартал 2022 року

За oKpeMrnr
графiком

необхиносгi
нс винихаJrо

кiлькiсть зжодiв

Захiд l.|.1.1 Пiдmювка ra
проведення локаJrьЕих
соцiологiчнrл< дослiдкень,
зокрема на pbHi територiальних
г?омад

l
l

Захiд 1.1.1.2 Форм)ваннJl картп
правовж поцеб
терrrгорiальних громад. Аналiз
правовнх проблем на ocнoBi
данI'( KlAc

кiлькiсть заходiв

Пiдзавдs]rня 1.1.1.
Визнlчення конкретних
чiльовrrх гр;lп тв
аудиmрil, напрямiв та
наповнення
правопросвiтнlцькнх
заходiв на пiдстдвi
аналiзу даних

5 2з

3ахiд 1.1.2.1 Прведення
правопросвiтниlьких заходв,
спрямованю( на роз'яснення
змiсry кпочовrоt реформ (змiн

у законолавствi) у сферi
земельноm законодавства,
соuiального захисry,
пенсiйного забезпече ння, mцо

кiлькiсть заходiв

ЗsвдаЕня 1.1.
пiлвищення
спромоlкностi людей
сrмоgгiйно
ИеЕтифiкуватп
правовi потреби та
правовi проблемп

Пiдзавдання 1.1.2.
Зменшення рЬня
правовоm нiгiлiзму:
навчання лодей
корисDватпся своiМп
правами та не порушувати
права iнших

п,/п
Найме[rування

завдання Найменування
пiдзавдань

Цаilмен5lвання заходу ]ця
виконання завдання

.1.,

Найменування
покпlника

результативностi
вr|конання заходу

3начення показннка
результатпвпосгi
викондння 3!ходу

Примiтка
у разi

недовкконан
пя плану

Щiль l. Пiдвliщепня рiвrrя правовоi свiдомостi, праilовоi lсультурп та правовоi освiчеЕосгl людей



)

3ахiл. 1.1.2.2 Првелешя
тематичних ceMiHapiB, лекцifi ,
зустрiчей з правовоi ocBiти для
осiб, якi належать до основнж i
лемографiчнrок груп населення
iнвалйiв, пенсiонерiв

kйbkicTb заходiв 5 7

3жiд. 1.1.2.3 Провелення
тематпчнж ceMiHapiB, лекriй,
зустрiчей з ВПО п.ля впрiшення
rmйбЬш актуальнж правовж
пrfгаrъ вказаноi кат€mрii
населення

кiлькiстъ заходiв l з

3ахiд- 1.1 .2.4 Проведеюiя
правопросвiтtп.tцькж заходiв
для дiтей, дiтей, позбавлених
батькiвського пiклуванrrя,
дiт€Ь ,Ki перебувають у
скJIадню( жttтт€вих обставинах,
дiтей, якi постаждали
внаслЙок во€шпr( дiЙ та
зброltшD( кон(мiкгiв

kйbkicTb заходiв l 5

пиздвдrння 1.1.з.
3мепщення рiввя
правового нiгiлiзму:
навчання людей
зrхпщятп своТ права

ЗахИ 1.1.З. l Проведенпя
спйьнж зустрiчей (круглi
столи, семiнари) з метою
налаmдження спiвпрацi з
ком)дrльнпми установами,
органами мiсцевого
самовря.Ф/ванпя, громадськими
органiзачйм и лля обюворення
найакryальнiшж питань життя
громал за)(исту та дотрI{мання
прав вразлквж катеmрiй осiб,
пiлвищення правовоi
обiзнаностi населенrя

кiлькiсть заходiв
3 з

кiлькiсть заходiв I

)

зжй 1.1.3.з. Розвrюк
iнстигуry волоrпtрства у сферi
наланlя БП,Щ. Провелеяня

l



))

зжодiв iз залучення та вiдбору
потенцilfuж волонтерiв

цiдзrвдавlrя 1.1.4.
Сприяння формувпнню
нульовоI толерrнтностi до
дrrскримiнацiI то
нlспJIьства

Захiд.1.1.4. l . Проведеюя
iнtфрмачiйно-просвiтниrькюt
заходЬ з пrгань mлераЕшопо
ставJIення до JlюдеЦ у тому
числi недпскрпriнацii за
ознаками раси, полiтичнlл<,

релiгiйнID( та iншж
переконань, iнва.лiдностi,
gтнiчного та соцiальною
походження

кiлькiсть
заходiв

3 з

зжй 1.1 .4.2. Проведення
iнормаriйно-прсвiтницькlок
зжодiв, кампанiй, акцiй з
протидiТ домашньому
насri,льству, гендерноi piBHocTi,
зжисту прав дrгини вiд
насильства в ciM'T

Кiлькiсть зжодiв 3 4

3ахiд 1.1.4.3. ВигоmвJIення та
розповсюдження друкованж
правопросвiтницькrоr
матерiалiв. ВзаемодЬ зi 3MI
чоло пiдютовки та випуску
спецiальнж медiйплх проектiв

KйbKicTb буклетiв
По Mipi

необхiдноqтi
По Mipi

нсобхiдностi

ПИзsвдання 1.2.1
навчrlrпя людей
корпсryмтися
правовими мехвнiзмами
для самостiйноm
вирiшення проблем

захи l .2.1 .l . Пiдгоmвка та
розмiщешrя на саltгм
лерrкавнж органЬ, органiв
мiсчевого самоврядванш,
громадськиr( о6'сднанъ
iнформачii правового
харакr€ру, про iсЕуючi
механiзми вирiшекIя проблем,
про позасудовi способп
вирiшення спорiв i т.д.

KйbKicTb тryблiкачiй 6 з2

Захй 1.2.1.2. Розмiщення
iнформацii важливоi для
захисту прав громадин (успiл.lнi
кейси зжисту/вiдновлення Кiлькiсть rryблiкачiй J з1



)

порушеню( прав Jподшш) у
соIO{ер€жж, друкованш( зМI
3ахiд 1.2.1.3. Складенпя та

розмiщенrя правовrо<
консультацiй на довiдково-
iнфрмачiйнiй плаформi
правовж хопсультацiй
" wikilegalДid", а тако,к
пiдтрrшання в акryальному
cTaHi правовж консультачiй,

рзмiценж на зазначевiй
плаФормi

Кiлькiсть гryблiкацiй l l

Щiль 2. Мотпвацiя та стпмулюваllпя людей до вирiшенпя правовпх проблем у прявовпfi спосiб,
зокрема за допомогою мехдпiзмiв сцсrемп паддrrпя беlоплатшоi правовоi допомогп

Зsвдrння 2.1:
Пiлвищення рiвня
обiзнаностi людеfi про
спстемJa надtнlrя
безоплатноТ прововоl
допомогп

ПiдзавдднIп 2.1.2.
Iпфрlryмнrл про право на
безоплатну правову
допомоry та порядок fiою
ралiзаuii

Зжй 2. l .2.3 . Витотовленяя та

рзповсюжекня iнфрмацiйноi
проryкtii щоло лосryпу ло
БПД адаrrюваноТ до потреб
окрмж чйьовtо< груп
(бук-тrетц брочryри, iнша
друкована проryцiя)

тlФаж
По Mipi

всобхiдвосгi
необхйноqгi
нс вияикало

пiдзавдання 2.1.3.
пiдвищення впiзнаваностi
Системл БП,Щ

3жiд 2.1.3.2. Впmтовлення та

розповсюдr<ення брендованоi
продукчii ý разi зацлення
фiнансовоТ пiлтриt"rки
партнерських органiзацiй)

тираж
По Mipi

необхiдносгi
нсобхiдносгi
яе виникшо

Захiд 2. 1.3.3. Висвiтлеяня
лiяльносгi системи БП[.
Висryпи на радiо/мiсцевому
телебаченнi з роз'ясненнями
громадянам гараrrтованю( iM
коституцсю та законоами

Кiлькiсть виступiв l

)

3rвдrння 1.2:
ПiдвпщепЕя гсIовlrостi
людеf, докладатп
зуспль дlя вuрiшення
правовнх проб.пем

2
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УкраiЪп прав у рiзних сферах
життя

Пiдзавданlя 2.1.4.
Заlryчешtя партнерiв ло
пiдвшцешrя рiвня
обiзнаностi про систему
Бпд

Захй 2.1.4.1. Розмiщення
банера з единrпr твлефнним
номером систсмп БП,Щ rra

саltгах, cTopiHKax у соцlti€режж
партнерських устапов та
органiзацiй

кйькiсть заходiв l 2

Захiд 2.1.4.2. Розмiшення
iнфрмачii про БП[ у
примiщеннях партнерських
установ та органiзачiй

кiлькiсть заходiв l l0

3sвдrпня 2.2
Пiлвнщення рiввя
довiри люд€П до
сястемннадtшшя
б€зоплатноТ прsвовоТ
допомогп

пизевдrння 2.2.1.
Посшлення спроможностi
сисгемrr БТIfl ло побуловп
взасмовiдпосин з
клiснтдми, якi давалl б
впевненiсть 5l порядносri
й лоброзичлпвостi
снсгемш; такl
впевнеrriсть бвзувалася б
на досвiдi i тому, що знас
rclIicHT про систему БfIfl

захiд 2.2. l. l Забезпечевrи
прохо,шкення навчань
працiвнш<iв цекгрiв БВПД
навичкам кл iентоорiеrrюваностi
(спйryвання з клiенmм,
отримання зворотною зв'язку)

кйькiсть навчань
За окремrпl
графiком

3а окрмим
графiком

3жй 2.2.1.2. Провелення
iяфрмацiliноi канпанii,
спрямованоТ на пiдвпщення
довiри до спст€ми БПД
(висвiтлеllвя пряклалiв

успiшноFо захисту пра8
громаляц iз заlryченням
клiенгiв)

кiлькiсть заходiв l

зявдапня 2.3:
Мiнiмiзацiя бар'срiв
досryпу до послуг
безошIsтноI правовоТ
допоilоги

пiдзавдання 2.3.1:
Фiзичня безбар'срнiст

3ахiд 2.3. l. l. Орmнiзацiя
вадання адресноi безоrшатнот
правовоi допомоги
незахищеним верствам
насе.лення

кiлькiсть виlздiв По Mipi
необхiдиосгi

необхиносгi
нс виникзlло

3ахiд 2.3.1.4. Розробка та
затвердження Гlлану цодо
органiзашii безпершкодною
лостуrry осiб з irвалцнiстю та
iкrпж ммомобiльнж груп
населення до
булiвелdприr,riщень ueHTpiB з
надання БВПД па 2022 piк.

кiлькiсть rrланiв l l

l
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Захiд 2.3.1.6. Аналiз
проблемню< пrтгань щодо
органiзачii безпершкодного
лостутry осiб з itвалiднiстю та
iншж ма.помобйьнж груп
населення до
булiвель/прп.liпrеБ ценfрiв з
надання Бвпд форпryвання
завдань щодо lx вирiшення

Кiлькiсть узагаль1iонь l l

Пiдзавдання 2.3.2.:
Iнlфрмачif,ня тя цифрова
безбrрсрli iсrь

Захiд 2.3.2. 1. 3абезпеч€ння
досryrry до iнфрмацii у
пршiщешlя uеrпрiв БВП[ в

рiзнlо< форматах та з
внкористаяпям технологi[
(шриФ БраrU,я,
великопrрифтовий друц
аулiолисlсрипчiя), засоби
альт€Dнативноi комунiкацii

кiлькiсть заходiв l l

3жiд 2.3.2.2. Забезпечення
досlупу до електоннж
cepBicb MiHicTepcTBa юстицii
УкраIни

Кiлькiсть звсрнень
По Mipi

всобхiдносti
необхивостi
lte вивикало

3ахiд 2.3.2.3 Ншtаюдr<ення
спiвпрацi з мiсцямrr несвободи
соцiальноi сферп та розмiщенrя
iнфрмаriйнюt матерiалiв на
правову rcматику в
прпмiщенrях установ

кiлькiсть впiiдь l 6

Захiд 2.3.2.4. ПФлiчна
пр€зентацiя MIi дrя грмадян,
партнерiв та ЗМI

Кiлькiсть презентацiй l l

ПИздвдання 2.3.3:
Фiнансова безбар'срнlсгь

3ахiд 2.3.3. l.Удосконалення
механiзму перенаправлення
к.ltiеlтгiв ло партнерiв, у разi
якщо особа не налех(Еть до
сФ'екгiв надання БВПД.

кiлькiсть заходiв l l

Захiл 2,3.3.2. 3алучепня
партнерськж органiзацiй до
спiвпрачi в частинi

kиbkicTb заходiв 1 2
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перенаправленюI KJIieHTiB до
спецiалiзоваI D( установ.

Щiль 3. Забозпечеппя впрiшешпя проблем людей у превовпfi спосiб за допомоюю iспуючпх та розвrтrqу вовпх мехапЬмiв

3gвдання 3.1:
пiдвпщення
фективностi спсгеми
надвння безоплrтноl
прдвовоl доrlомогп та
сприяння фектriвпостi
iнстптуцiП, з якпмп
вона взr€модi€

ПИзавдsнпя 3.1.2.
Вдосконалення процедур
ДОстlпу до пооIуг
системи БПД

Захiд 3.1.2. l. Удоскопалення
процесу прпfiому грмадян,
впровадеюrя дцстанцiltноi
lфрми KoMyHiKauii
(реryлrовання графiку роботи,
надання елекюрннж копiй
докуr,rеtпЬ)

кiлькiсть заходiв l l

Пiдззвдrrrrя 3.13
Спрпяння поснленню
спромоlкностi iнстrrцluiй,
з якпмп взаемодiс
сlrстема надання БПД, до
здgгосувдння
унiфiкованих прочедур та
механiзмiв дост5lпу до
правосудц.

3ахiл 3. 1.3. l. Првелення
навчальнrок мходiв дlя
працiвнш(Ь ОМС.

киькiсть заходiв 1

3ахй 3.1.3.2. Наданlя
методологiчноi пiдrршки ОМС
щодо органiзацiТ ними паданн,
Бгпд

кiлькiсть заходiв l5 l5

3ахiл 3. l .3.3.Органiзацiя та
проведевЕя виЪнпх
консульD/вань, у mму числi в

рамках рботи консультацiйIшх
гryнктiв лосryтry ло безоrшатноi
правовоi допомоги
спрямоваяж на роз'ясненIrя
змiн у законодавствi з пrrгань
земельнtок правовiдносин

Кiлькiсть заходЪ l5

У зв'rзку з
в€деннам

вifiськовоrо
стану

персносшться
ва насý.пний

lФартал

пизавданвя 3.1.4.
Впровадження

альтернатнвних способiв
впрiшення спорiв в
сшсгемi БПfl (ЩАС)

Захiд3.1.4.1. Навчаняя
працiвникiв цепФiв
БВПДадвокатiв щодо
забезпеченrя доступу осiб до
мелiачiТ та альтсрнатlлнж
способiв вирiшення спорЬ

кiлькiсть навчань
За окремш'r
графiком 0

3ахiл 3. 1.4.2. Провеленrя
iн(фрмацiйноi кампаяii щодо
можливосгi використання
альтернативнж способiв

кйькiсть заходiв l l

5
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вреryлювання спорlв за
допомогою медiацii

Захiд 3.1.4.з. Провеленru
iнфрмафfi Hoi кампанii про

ралiзачiю Програми
вцновле ння для неповнолIтнrх

кiлькiсть заходiв l l

Завдання 3.2:
посплепня
сшрмоrкностi снстемя
БfЦ до падання послуг
на засодtх
lс.ll i€rrтoopiclrmBa HogTi,
iнклюrивностl тя
iндивlдуrльноm
пцходу до впрlшення
проФlем людини

Пiдзавдання 3.2.1.
розвпток в ко.лскгrrвi
навячок
K.лicHToopieHmBaHocTi,
iнк:rюзнвносгi тs
iвдrrвiдуальноrа пiдходу
до вирiшення проблем
людпнп

3жiд 3.2. l. l. Проведення
навчань дя працiвнихiв
мiсцевш< центрiв та фахiвцiв
бюро правовоТ допомоги з
rштань ос,обл ивоgтей роботи з

рiзними соцiальнш"rи групами,
покращення комунiкативноi
дiяльностi

киькiсть заходiв l l

3явдrння 33:
посплення
спромоlкностi сшстемп
БПД до впяв.лення
спстепнпI правовпI
проблсм, Ь aдвокrцil
на нацiона.пьному чп
мiсцевошу рiвпl, у mмy
чrrслi iз зал5tченням
iнФггутiв
громадянською
суспiльства.

Пiдзавдання 3.3.1.
Розвrrток спроможпосгi
спстемл БПД виявllяти
сгрrтегiчнi спрsвп та
спстеlrпi правовi
проблемп.

3ахiд 3.3.1.1. Участь у
проведеннi соцiологiчного
лослiлження щоло pbrв
обiзнаностi землевласникiв та
землекористувачiв окремих
аспектiв земельноm
зllконодавства.

kйbkicTb дослiджень
По Mipi

цсобхiдносгi
нсобхиносгi
нс виникllло

ЦЬ l. Гозвпток Еа бшi спgтеми БIЦ спрямоваЕшх пr недопущешня порушець прав людпЕш,
яка зЕа](одшться J. KoпTalýTi чп коЕфлiктi iз зsкопом

(в адмiнigгратшвпому та крпмisальЕому процесi)
Завдання 4.1:
3абсзпечеlrпя ранвього
досryпу до БВПД
особам нд gгапi
затрпмsнпя,
досудового

Пйзавдsння 4.1.3.
Розвrток спроможностi
сиgгемн БfЦ до
впровадrкення нових
iнформвuiйних
технологiй

Захiд 4.1.3.1. Впрвадення
:вmматп]ованою розпод ry
дору"rень адвокатам, якi
надають БВПД

kйbkicTb заходiв По Mipi
яеобхйноqгi

Необхйностi
ttc виникцо



) )

розслЙувsння, пiд час
с].дового прцссу та
здiПснення
ефктrrвного зrхисгу Тх

кiлькiсть заходiв l5 l5

3ахй 4.3. l. 3абезпечешtя

роботи консультачiйнrок
rryнкгiв у сцукгурнlэt
пiдрозлiлах фiлii [У "l-{elпp
пробацii'' у 3акарпатýькiй
областi

кiлькiсть заходiв 6

3ахiд 4.3.1.2. Органiзацй та
прведення
правопросвiтниtькж заходiв
спрямованж на пiдвrffIенrп
рiвня правовоi свiдомостi,
ryльryрп та освiченостi, а
такоr( правовоТ
поiн(фрмованостi суб'екгiв
пробацiТ щодо зжиgry cBoii

та можливостей

Пiдзавданrи 4.3.1.
Вдосконалеюrя механiзму
надаrпrя правовоi допомоги
у зв'язry з вiляовленrrл,l
софальноm стаryсу осiб
звiльненж вiд вiдбуванrл
покарання або TaKrot, якi
заверчrи.ли вiдбування
покарання

Завдання 4.3. Розвrrток
механiзмiв
забФпечення надання
бсзоплятноI прововоl
допомогп особам
звiльнепиlr вiд
вiдбувдння покарання
та особiп, якi вiдбулн
покарrння у впдi
обмеrкення волi або
позбавлення волi на
певннй строк, 0 такоr(
iншпм особам, якi
потребують соцiальноI
адаптдцiI

,Щпректор Муlсачiвського МЦ
з падаяня Бвfц КОСТЯПТИП МОЛНАР


