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Звiт про виконання плаrrу дiяльностi Мукачiвського МЦ з надання безоплатrrоi вторинпоi правовоi допомоги за II
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rУп Еаirлrсrrрапlrя
lавдаllllя Еrlirrепlтrкшя

пlдзrцдлrь

.. Еrr-пrев5впuuя зsход лIя
Blrкollal|lli завдлнн'r

вiдповйдлыlшfi
впкоrавець зrIоду (па

рiвпi вiддiлу або
слухбовоi особlti)

зшачсrпrя покlзlпrка
резl,льтатuвностi
вrlконшIня захOду

Прплliтка у
разi

шедовlпсопд
пня lцlillly

Цiль 1. Пiдвищеппя рiвня правовоi свiдомостi, правовоi rсультурrl тд правовоI освiченосri людей

пиtаадаllпя 1,1.1.
ВrrзIrп.rенrrя коrlкрсrпrrх
цLliьовrrх гlrуп та
tудпторli, палрmriв та
lllповllсIlпя
правопросвiтппцьlirrх
шходiв ltд пиставi
ttналiзу ддпrlх

Захй I.1.1.1 Пiдmmвм та
прведепrя локаJьппх
€оцiологi,цяr( досJriд@ъ.
зокрелrа на piBHi
терrгорiмьнш гротrtад

.Щlrркюр Муrечiвсьlого
lvtrt
вiддiл бgзоплатноi пЁsовоi
лопоыогlr. бюро правовdi
допо}rогк

Пiдзавдашя 1.1.2.
3rrоrшснlrя рiвня
правовоm нiгiлiзrry:
авякIш лодей

корrсrymтвся своilrп
праЕшIи пl не порушуватr
прам iнчлrt

Захiд l. 1.2. l Прведеннл
првоrтросвiтrrrпrысоi
з&\одiц cltрпlоваrпD. на

рз'яснення зtttiиy
кlтоювrs рфрм з}liп у
илонодавствi) у сферi
зеыельного закошод8вства,
оýоDони здоDовя.

,Щпреrrор Муmчiвського
lvflI
вi,,trtiл безоплатвОi
правовоТ допомогц бюро
правовоi допо}Iопr

5 )

з вддlrпя 1.1.

Пйвlrrпеtпrя
спроможllостi .lt lолсri
cr}rocтil'i по
iдеtгпфilryватlr
правовi потрс{rr T:r

правовi проблсмп



соцiального захясry,
пепсiйноrо забФпечешrя,
mцо

3ахiл. I.1.2,2 Првелення
теlrатнчких cctiriHapiB,
лекцiй, зусгрiчей з
rrравовоi освiпr для осiб.
якi налехатъ до ocrroBHlпi i
демоrрафiчлrх груп
населепrи. iнвалiдЬ,
пенсiонерiв, ВПО. лiтей.
дiтей cщiт. Лтей
позбавлоlшх батькiвськоm
пiк:5ъання. дiтсй. якi
пефувillfiь у скrадrи
жrггсвlоt обставlлвх

,Щлркrор Мумчiвського
lчtrt
вiддiл безоплатlют
правово'i дополrопr бюр
праЕовоi допол!огli

5

пiдзавдднпя 1.1.3.
3ltclrlrrcttllя рiвllя
правового пiгiлiзму:
lrдв.lдIIrIя лrодсri
зlxrl rrl:tl,rr своi пl)ава

Захiд 1.1.3. l ПроведЕнм
спiльнк зуФрiчей (пруглi
сrоль сеruiнарп) з меюю
налаmлrcкм спiвпрачiв з
ком}.Imльжя}lи устаповllлш.
органалrи rriсцевого
сашоврrдув:lнt{л.
громаrlськп}u|
оргавiзацiяrк дш
обюворекня
наЙакryальнiцих пlтань
лс|тш гр[лал за\иGгу та
доФхлtапня прав ч)азJIивп,\
мтеmрiй осiб, пЬlrцекм
правовоi обiзнаностi
насеJIення

.Щнркор Мухачiвського
Ivtrl
Вiддiл бсзоплатноi
правовоi допомоги. бюро
пIявовоl доподrогн

з z0

ЗахЦ 1.I.3.3. Розвlrюх
iнсrrггуry волопrерства у
сфрi падаюrя БПД
Првспення захолiв iз
зал!чення та вiдбор),
д9ц.едщifi ни.х волоrrтерЬ

.Щдrркгор Мумчiвського
}rfll
вiддiл бЕюrrлатнот
пЁвовоi допомоrи. бюр
правоЕоi допомопt

l l

Пiдзаltдапllя 1.1..l.
Сtlрrtяппя форпIlъаtIlIlо

Захiд 1.1.4. l. Провqдення
iнфрмачiйно-

flKpKTop Мlта.lЙькоrо
tvtrI"

12



3авдшlrlя 1.2з
Пiдвlrщеrlпя готовrrостi
лlодеfi домцдttтll
зусrrль дrя вrцtiшсtrrlя
правовrп пробле]}r

захпсfу/вiдlовленяя
порушеннх прав лолrки) у
соцt ереrка\ .црrковахIL\
змI

Вiддiл безоплlтноi
празовоI допоI|югfi . бюро
правовоi допомогIi

за.\й 1.2.1.3. Сшrадекня та

розлriценм правовпх
коноультацiй на довiдФво-
iнфрмачiйнiй ттлатфрлti
правовlоi lюнсультаuiй
'WikilлgalAid'. а також
пiдrримапшя в акrуальlrому
сганi правовпч
консlтьташiй. розт*riчrешrх
ка зазйчекiй плаdrормi

Дlркюр Мукячiвського
tvfll
вi"цл бgюплатноi
правовоt допо}rопi, бюро
пр8вовоl допомоги 3 3

ЗахИ t.2.1.3. &бgзпсчення
фрlкuiоlтування та
постiйпе оновrвrrпя
ловiлково-iпфорlаui йноТ
rrлатфоргпr правовж
консультачiй
"WikitзgalAid"

Дt{рФ(юр МуtФчiвського
},.flr
вiдtiл безоплатноi
правовоi допомогп. бюро
правово[ допоtliоги

1 l

Цiль 2. Мотивацiя та ствмулюванпя людей до вирiшсrrпя правових проблем у правовий спосiб, зокрема за допомогою мGханiзмiв сrlстеми
надаfi ня бвоtшатноi правовоi допомогн

Завдлнlrя 2,1:
Пiдвпщсrrня ;liвtrя
обiзваносгi лlолсli пlю
сrrстФ!у шадаrпIя

Пйзацддвял 2.1.2.
Iпфорлrуванкя про празо rB
безоплатну правову
допомоry та tюрrдок йоrо
реалiзацii.

Захц 2.I.2.1. Органiзацiя та
прведення iнфорллачiйrrих
заходв до l0 рiчницi
старry. сисrrтеrrи БП!

.Щиркrор Мумчiвського
МII вiддiл бвоплатноi
rrpaBoBo1 лопомогн. бюро
правовоi допоlrогя

3 3



llульовоi тGлердlrтlr(ютi до
дrrсь?rtлrirlацiI тл
шlсruъства

щrосвiтt{ицькях заходiв з
Iшпlнь толера нтного
ставлешц до лодей, у ToIlry
.пrслi rrелясхрrrмiншriТ за
ознаrсамrr роси. по;riтrrчяпх.
релiгif,ниri та iHrцlrx
переконаь| iпмлiдшоqгi.
етrriчного та соцiального
поýоJDI(eння

Вiддiл бвоплатноi
TlpaBoBoi лопомогп. бюро
правоюi допоrrогх

3 3

3ахй l. l..1.2. проведеяпя
iнорr,вчiйяо-
просвiтницькпх заходiв,
мltпанiй. акцiй з про,пцiI
до!|ашвьому насщьств},.
гоплерноI рiвкосri. ихr,rсrу
прв дrтпдlи вiд rясильсгва
в ciм'i

.Щтrрскmр Мумчiвською
I!flt
Вiддiл бgзоп.штrюi праяовоi
допояогп. бюр правовоi
допоIltогп

3 3

3ахiд 1. 1.4.3. Вяrоrовлення
та розповсюдrlенм
л)уковашL\
правопросвiтнпцькrý
матврЬлiв_ Взасмолiя зi
3MI цодо пiдгоrовшr та
впцlску оlецiмыrпх
rrrедiйнкх проекгiв

.фрекmр Муmчiвськоrо
t"mt
вLцдiл безоплатноi
првовоi допомопr. бюро
тФа!овоI допомогп

По rripi
необхiдяосri

По лtф
пебхйпосi

Пiдrдвдшпlя 1.1l
Еавчаппя лrодсfi
корlIgrувtтltся
п1l8вовrпrrr ltexattiзltallll
лпя сmrосri r"п lого
вrцliшеrlпя прблGItl

3а.\iд 1.2.1.1. пiдOговrй та
РЗrriц9нtUt м сайтах
лерхсавllих оргапi& оргаяiв
лriсцевого сановрддмrrи,
лрмалсъкrп: б'елнань
iн(юрлlафi првового
ýаракг9ру. пр iснуючi
rreliaяinrи вrliшення
прблем. про позасудовi
спосби вцtiltJ€ння спорiв i
т.д.

,Щпректор Мумчiвсьlоm
Ivm{
вiддiл безоrшатпоi
rrpaBoBoi допоl,tогп. бюро
прOвовоТ допо}tогtl

6 |2

захiд 1.2. 1.2. Розr,riцеiй
iкформацit BaжJt}rвoi дtя
з&ýпсц, прав rрошаддн
(успiчrнi кейск

,Щлркrор Мукачiвського
t!Д].

з l0



бвоплапrоI правовоi
допомогl,

3ахiд 2. 1.2.3. Виютовлепня
та рqJповсю)N€ння
iнфрмафйlюi продlкчii
UЮДО ДОС УПУ ДО БПД
адаtповаlюi до потреб
oKperrKx чiлювrп груп
(бlтлсrя. броIлурп imla
друковаfiа прqдуцiя)

По rripi
яеоб.чiдrостi По Mipi

шсбхiл{осi

Пiдзацданпя 2.1.3.
пiдвипвlтltя впiзнаваностi
Сисrеппl БП,Щ

За\Ц 2. 1.3.2. ВигOговлення
1? ро,]повсюдrcнкя
брецованоi прryкцii (у

разi залгtенця фiнансдвоi
пiдтрнrrкп парrнсрськrý
орцiяiзацiй)

,Щпркюр Мукаdвського
МLtвМл бсзоплатноI
правовоi допомоги. бюро
правовоi допопtогк

По Mipi
необхiдtостi

По Mipi
кебхiдносi

3ахiд 2. 1.3.3. Висвiтлення
дiяльностi cпcTer,r и БП!.
Висц,rпr rra

радidмiсчевому
тсJtебаченкi з
роз'ясненru}rн гронадднам
гараrтоваппý iM
Косгrrгуцiею та законоаuи
УlФаiни прв у рiзнrц
сфрх шrггя

,Щкркор МукачiзсьIого
МIДвiддiл безопмжоi
правовоf лопоt lогк. бюр
правовоТ допомоги

1 1

Плзавдашя 2.1.4.
Заrrучеlои парrверiв до
пiдвпщення рiвня
бiзнаностi пр спстелIу
Бпд

Захh 2. 1.4. l. РозlIiшrеlurя
банера з еляrпrм
твlефrпшl полrерм
систсмх БПД на сайха](
сгорiнках у сошlержах
парrнерськж },сганов та
оргаЁiзацiй

[ирекюр Мукачiвсьlого
МItвiлqiл безоплатпоi
правовоi допоilоги. бюр
пIявоsот допоlrlоги

1
l

3а.,tiд 2. l..1.2, Розлtiщення
iн{юрмачii про БП{у
пряruiчýппяri парrнерькrп
установ та оргакiзапiй

,Щиркrор Мум.riвського
МI_[.вi,l,,tiл безоплаткоi
правовоi допоrtогл. бюр
правоЕоi допопrогх

1 l

3ав,дппlIя 2.2
пiдвrlщеrIltя рiвlrя
довiрrr лtодеit до
сIlсте{urrlr2ч|аll1lя
бс!оп.патпоi правовоi
допопюгк

пiдrавдання 2.2"l.
Посrrлеrrпя спролrо.r<постi
crrcTeMrr БЦД до побудовrl
взrс.rrовiдrосrrrl з
нлiснтаrrrц якi давалr б
BпeBrrcrricTb у поllядностi

Захiд 2.2.1. l Забезпечеяrrя
проход2кенш Haвrlаrrb
праuiвкикiв цекгрiв БВП.Щ
яaвцrtкalt
клiсrпоорiсrпованосгi
(спiлкувашrя з клiеrrrоrrr,

.Щпрlсор Мупчiвського
МI-Lвiддiл беюплатноi
tlраювоt д9помоги. бюр
правовоI допоrtогfi

За oKplrrm
графiком За oKpqrHlr

графiкоlt

Мекюр МукачiвсьtФго
МЩ. вiддiл бсзоплатяоТ
правовоI допошоrrr. бюр
правовоi допоlrоrи



Ёl доброзrrчлrrвостi
сalст€мн; такд
впевrrепiсть базувдпдся б
rrд лосвiдi i Toory, чlо знлс
к.пiоlт про orcTcMy БЩ,Щ

отри}lанпя зворопьоrо
зв'язtry)

3ахiд 2.2. 1.2, Проведенlrя
iн(Fрмацiйноi шMrrаHiT.
спрrмованоi на пИвицýfi я;
довiри до спстоtп БПД
(вксвiтлеrня приклалiв
успiцдlого захисry прав
гр}rадхн. iз ýlцчеtrfiя ,
клiсlгiв)

,Щиркrор Мумчiвського
МLLвiддй безоплатноii
правово1 долоtrIогп. бюро
Tlp,BoBoi допоl|огх

1 1

3двдlrrня 2.3:
Мilliмiзачiя блр'срiв
досгупу до llфJуг
бсзомsтltоl прдвовоТ
дllrомопl

Пiлзавдrrrlllя 2.3.1:
Фiutчнп безблр'ерltlст

заýiд 2.3. l. l. органiицiя
нвдднм адресноi
фзоплатноI правовоТ
ДОПОIttОГП НеЗа.\riП{еним
версгавлl насЕленк,

.Ц,иркгор Мукачiвського
МI_I,вi,l"Jл безоп:итяоf
правовоi дололlогн. бюр
правовоi допопlоrи

По Mipi
пеобхiдносri

По ltipi
небхiдноgr

i

Захй 2.3. 1.5. Здiftсневня
rrояiторItнгу заrальною
cTaIry Ыар'€рностi
прнrriпрь rрrФiв з
шаддrоц бсзоплапrоi
gTopxlo|ol прпвовоI
долоrrогв вiлювi.шю до
за!оподавства

.Щпрекrор Муt<ачiвського
МI_Lвiддiл безоплатtюТ
правовоТ дрпо}rогfi , бюр
правоЕоI допошогlr

1 3

3ахiд 2,3.1.6. Аналiз
прбломнкх rпrTarb цодо
органiзачii
бсзперчrколвого лосгупу
осiб з iхвалiднiстю та
iншrоs пrаломобiльнпх груп
мсепенм до
Фдiвель/пршiщень
цектiв з наданяя БВПД
{юрьryмння завдаIrь щодо
[х впрiшення

!лркюр Мусачiвського
lИLtвiддiл безопJtатfl oi
празовоi.лопомогr. бюро
правовоТ допомогх

1 1

Цiдзiвдання 2.3.2.:
Lrфорirrацifi па та rчrФровл
бсзбарсрпiсть

Захй 2.3.2. l. 3абезпеченм
лосгутry ло iнформшriT у
rrршliшенrи.х ценrрiв
БВПff в рiзнпх tфрматах та
з вllкорясгапкям

[пркюр Му качiвського
}vfldвiддiл безоплдтяоТ
правово1 допо}rогп, бrор
правовоi допошогх

1 1



тахнологif, (tцриФ БраlUп,
вегшФшрIr{uювId друк
аудiодпскрипцiя). засtби
алътерlатявноi KoMyнiкauii
захiд 2.з,2.2. Забезпечення
досг},пу до ФекгроIffпDt
cepBiciB Mi KicTepa,Ba
юстицiI Украiни

.Щ,иркюр Мумчiвського
МIlвi,tцiл безоlшатrоТ
правовоi дрпоrrогя, бюро
правовот допомоги

По Mipi
необхiдIrостi По Mipi

необхiдtост
i

ЗахИ 2.3.2.3 Налаmдкенrrя
спЬIрацi з мiсцлuп
несвободи соцiальноi
сфри та розlrtiщскм
iшфорrrlацiйшrх rlатерiалiв
на правову тематпку в
прпriпGпrD( ycTarroв

,Щирктор Мукачiвського
МЦвiддiл безоплгrноТ
правовоi допомоп{, бюр
пик)вот допоlrоги

1
1

Захц 2.3.2.4, Пчблiчна
прзеrпачiя МЩ для
громаддн, партнерiв та ЗМI

.Щлркrор Мупачiвською
tvПi
вiддл безопltlтяоТ правовоi
допомогк бюро rrpaBoBoi
допоllогп

1 l

Пiлlавдапlrя 2.3.3:
Фillаllсова безбар'срlliсп,

3ахй
2.3.3. l.Удоскоlилення
rrexaHiзlry
rrернапрвлеrrкя клirгiв ло
парrнерiв, у разi яlсцо
особа не належкrъ до
субектiв надаtt {я БВПД.

,Щпрктор Мукачiвсьtого
МIlвiддiл беюп.llатпоi
прп вовот допомоrи. бюро
правовоi допо}rогн

1
1

Захй 2.3.3.2. Золrскrя
парmерсьш{х оргакilаlliй
д9 спiвпрtл в часпrпi
перtвправлення мiекгiв
до спецiалiзовацхх
устацов.

,I[ирlпор Мукаdвськоm
MI_f вiддiл безоlшатrrоi
правовоi лопомоги. бюро
прац)воi допомог{r

l

Щiль 3. ЗабеЗпечення внрiшення проблем людей у правовпfi спосiб за допомогою iснуючих та розвптку нових механiзмiв

3авдашпя 3.1:
Пhвrrlllеlпlя
фскrпвrlосri спсrсмlr
rrадlrпlя бсзоплаrrrоi

Пiд]авд rпя 3.1.2.
влоскоrrалсrrrlя процедур
досryпу до пOслуг
спсrс,lrп БЩ,llп

Захlд 3. l. l. l. Првелеккя
рiзниri lolqBiBTaBHюt
мходiв щодр обмiку
досвiдом та покращекrя

Дирекюр Мукачiвського
MI_f вiддiд ýgзоплатв.i
правовоТ допоIlrоп1 бюр
правовоt допотlrоги

1 l

1



nprDoвoi допо,rrоп, та
спрrlяrrпя GФкпlвlпЕтi
iпспrтуцlll, r rrrсимп
вопд взаgrtодiс

взасlrtодii та

рзультапrвносri рботи
цекrрiв з падання БВПД
Ъхlд 3.1.2. l.
удосхомдення прцесу
прхйому Фомадrпl,
впрвадекrя дястаЕцiйкоТ
фрмн KoMyHi Karrii
(реr!,ловання Фафirсy
робоги, надапrrя
елелпорннlrх копifi
доtryмекriв)

Дшректор Мухачiвського
ItД.Lвiддiл беюплатноТ
правовоi допомоги, бюIю
правовоi допоýtогп

1
1

пi/вrвдпяня 3.L3
СпрrlяlrIrя посrшrФшrrо
cпpolrloacllocTi iпстrтrуцi1-1,
t якIшлr пзас:rrодiе
сIлсrелrд падаlпtя ВПЛ до
}8стосуваппя
упiфiковапrк проttсlцlр тп
lteTarriTrriB досqlпу до
прrпосуJця.

Заrjд 3. l.З. l. Првелення
навчальнж заходiв для
працiвнихiв ОМС,

,Щнркюр Мl,rвчiвського
MI+ вiддiл безоматlюi
правовоi допомогя. бюр
правовоi дополrоrя

1 l

Зазiд 3.1.3.2. Наданlц
методологiчноi пiдrримлlл
омс щодо органiзацfr
Hloлt llадаrоrя БIIПД

,Щлрскюр Мукачiвсьlого
МLfвiдiл беюп.lитноi
правовоi допоl,tоги. бюр
правовоI допомогп

lJ

&хй 3. 1.3.3.оргапiзацiя та
провqденяя вхlзrfiх
КOНСУЛЬТУВtlЯЬ. УТОIrIУ
,п,rcлi в prrrKax рбогп
tФнсультацi йнпх пуюrгiв
достуtу до безоrurагноi
правовоТ допоirоги
сц)lмованж Iи
рз'яскеlпи зпtiн у
закояодавствi з пrпаrъ
земеlьнпх правовiдносин

.Щшрктор Мумчiвськоm
Ml|" вirцiд ýgюшатн.i
правовоi допоluопr, бюр
правовоI допомоrи

15 l5

Пiдзrвддllпя 3.1.{.
Впровадliсltllя

a.пbTepпaTrrBrlrlx способiв
вrr;riшепrlя спорiв в
cllcrcMi БП.Щ (ЩАС)

Захiд 3.1.4.1. Нав.вння
прачiвнlкiв логrрiв
БвпДадвокатiв щодо
забсзпеч€яt{, досryЕу осiб
до мqдiацii та
альтернативпrп способiв
влrрiшекня спорiв

llpeKrop Мухачiвського
MI]. вiддiл безоlшатrюi
ltрвовоi дgпомогп. бюр
праrовоl допомогк

По Mipi
rcобхiдrоgтi

Гlо шiрi
gеобхiдяосr

i

15



3ахЬ 3. 1.4.2. ГIрвсдsш{,
iнt|юрмацiйяоi кампакii
пrqдо Mo]KrrHBocTi
внкOрхстання
альтернатrrыцдt спо€обЬ
врryrповашrя спорiв за
допо}lоюю }rqдiацii

ДIретюр Мупчiвсыого
MlL вiддiл безопштвоi
правовоi допо}rогп. бюро
правовоi допо}rогrr

1
1

ЗахИ 3. 1.4,3. Прведенпя
iнdюрrлrаuiйноi Kar*rвHii про
ралiзачiю ГIрграми
вiдttовпекrя д.tlя
нсповrrолiткiх

.Щпрекюр lчtумчiвською
MIl вiддiл безоп:lатпоI
праЕовоi допо}rогц бюро
правоrоI допо}tогн

1 t

Завдпння 3.2:
посrцспllя
спромоlsttосli cllcгerrlr
БПff ло tlадаllllя послlп,
llt здсдддх
MiarToo1licrrToBntrocri,
ilrglюзпвllостi тд
itlлllвiлчальпого
пiдхолч до вrrрiшеlrrrя
проб.лсlr людrlrlrr

Пiлзавдпшня 3.2,1.
PotBrrToK в KclrercTrrBi
пдвl1.1оп
rоriсrпoopiorToBrяocTi,
irrшrюrrrBrюcTi тд
ilцlrвiлчазrшюrо пiдхолv
ло вllрiшенlrя пlrоб.псм
лlод]lllll

ИхИ3.2.1.1. Првqдення
навчаь лля працЬннкiв
MiqleBK,t цекФiв та
(вхlвфв бюр правовоi
допо}rоги з шrтшrь
осоftпrвосtей рбmн з
рiзниr:и соцiалшяrlи
Ф}тамп. покрацення
юшупiмтrоноI дiяльносгi

ýирекюр Мумчiвського
MIt вiллiл безоплатноi
правовоi допомогt{. бюро
щввовоi допомогп

1
1

3аплдllllя 3.3:
посплсrпlя
cлpotltozxlrocTi crlсrc.iurl
БПД до вшяв.llеппя
сlrcтемпllх прдвов]tх
про{iлспt, ix ltдвокацIi
па rlацiопа:rыlоlrу чп
мiсчевому piBHi, у mму
.rпc.rri iз ззrrу.rеrlrrmr
iнспrrуriв
qrоI 8дяlrcького
суспйьсгва.

Пiдздвддння 3.3.1.
Розпптоrt спропlоiшroсгi
crrcTcгrя БПД вкяцлятrr
стрлтсгiчцi справп та
спстсппli правовi
проблслrrr.

Захiд 3.3.1.1. Учась у
проведеt{rri соцiологiчного
дослiдлсевIrя щодо pi вня
обiзшапостi зелшевiпсникiв
та землекористl,вачiв
окрепlю(
аспекriвземельноrо
ик)нодлвств:l.

Диреmор Мукачiвською
MIl. вiддiл безоrrлатноi
праsовоi допомогн. бюр
правовоi дgпоlrогrr

По llipi
кеобхiдкослi

По rripi
необхЙносг

i



Пiдздвдшrrrя 3.3.2"
Розробкл Drcxдrti tiв
пплrшу lrд вrr;liшсrlllя
сlrcтемшях прдвовпI
проП,rем.

3ахiд З.3.2. l. Прведекня
рбочя.х зусrрiчсй та нарал
з rцвцiвшrмпtп цеЕrрiв
БВП,Щ та адрокатамк з
пrсrою обrоворення

рсзультатiв робmи.
вирiшеннл проблемнtlх
пrrrань якi вцникаrgrъ та
яапраlgованм нових
пЦходiв до надаrшя БПД

.Щпркгор Мумчiвськоrо
MI_L вiддiл беэоплзпrоi
правовоi дополrогп. бюр
rrpaBoBoI дополrогк

1
I

Ifiль 4. Розвпток ад базi системtr БIЦ мехенiзмiв, спрямовавиI на недогущевяя порушень прsв Jtюдинн, яка зпаrодпться у KorrTaKTi чrr
конфлiкгi iз заковом

в та н

Завддrпlя 4. l :

Забезпечсllrlя рапtrього
ДОСТУПУ ДО БВПД
особшr lIa gl,апi

3&rDrI}lшlшr,
д(ю}цового
рвсJrlдуDаrrrlя, пiд .tдс

судOаого процссу тд
здiГlсrrеrrrrя

фектrrвlrого зд]t]tсту ix
прав.

Пiдздвлrннr 4I.1
Роз;юбlrсlIшя
зaк.оrrоллв.rшх trrirr

Захiд 4. l. l. l. Пiдrоmвка
прпсзицiй щодо вкесення
зйн до икокодавства

,Щ;rркюр Муrачiвськоrо
МI_f вiддЬ бвоплапtоТ
правовоi допо}rог!r, бюро
правовоi дополrогп

1
1

Пiдзавдашrя ,L1.3.
Рсзвrrток спрогrо:кrrостl
спсте}i.| БЦД до
вllровllдяtешшя uов]lх
iшtфрмацlйtlпх
тсsпФюгifi

3ахiл 4. 1.3. l. Впроваленкr
аыOматкюваноrо
роrпqдiJrу доручень
адЕоЕтаfi. iкi пдцають
Бвпд

По r,lipi
необхi.цrоФi

,Щиректор Мукачiвського
lrЛtвiддiл беюплатноi
прЕовоТ допомоп! бюр
правовоI допоitопl

По Mipi
пеобхiдrосr

i



3пвддпня.1,2: Розвrrmк
мсхлнiзuiв
MoHimlrrrяry
лотрп rдшня прш
лIодеЬ якi }firюtъ
процOсуNльшrti стаryс
пiдозрlовлпото,
обвпrrувNчеrrогq
свiдкп, потерпiлого,
1дсудкепого,
затрпм:rпOго та
рсагув шш Ел
поDушеппя тлкпI пDав.

Пiдзавдаппя .[2.2.
Розвптоп спромо:кlrостi
спстоrrп БfШ до захrrсту
прав свiдкiв та
потсрпiлrrх.

Захiд 4.2.2 - Анмiз звернеяь
та напраIповання
прпозицiй uрдо внесенш
змiц до ч. l сг. 14 ЗУ Про
безоплатну rцrавову
допоtчоryП цодо HoBol
KaTempi1 осiб

[ирmор Мукачiвського
МL[вiддiл бЕJоплатноi
правовоi допомоги. бюр
правовоl допомогх

1 t

Захiд 4.3. l. ЗабЕзпе.вквя
рФотп консультацifrrrrY
rгунlпiв у струкryрниli
пiдроздiлах фiлil fiУ'
"Щеmр пробацii" у
3акарпатськiй областi

[иркrор Муtочi ясъкоm
МЩвiддiл безоплатноТ
пЕввоюТ допомоm, бюр
правовоТ допоIltоги

15
15

Завлаlrrlя,L3. Розвrlток
мсхшliшriв
здбсзпс.rсппя ндлаrrrrя
бсзоплlпlоl правовоi
допомопr осdiдrr
3вiльненпrrr вiд
вiдбуваяпя покдtlдппя
тп особмr, якi вiдбушl
поrарпнlrя у вlцi
обмсг,кекrrя во.пi пбо
позбавлсrrrrя волl tra
псвппil сцOк, & тлкоri
irtшпм особалr, якi
потрсбуrоть соцilпыlоi
адаптrцlf

Пiдзавданlц 4.3.1.
Вдоскояменrя ме"ханiшrу
наданм lФавовоi доrюмоп|
у зв'лзку з вiдtювпеншяtrI
соцiальноrо овтус1 осiб
звiльненюs вй вiдбуваrпц
поlсаряня або таша1 якi
ивершшlп вiдбувашя
помрання

1

l

.Щирекгор Мукачiвською МЦ
3 надання БВГЦ Косгялrгин МоЛНАР

ЗахЦ 4.3.1.2. Органiичiя та
прDедення
правопросвiтншрюrх
за\одiв спрямованях на
пивищеIшя piвrrл правовот
свиоIuостi. куштури та
освiченосгi, а також
правовоi поiнформомносгi
ryбекriв пробачiI чоло
m\хсту cвol\ rrpaв тд
можluлвоавfi

l[rtpKюp Муrачiвського
MLf вiмiл ф,5n3lдооi
правовоI допоtuом" бюро
правовоi допомопl

г


