
                                       

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

засідання робочої групи пілотування модельних програм надання безоплатної правової допомоги 

 

3-4 липня 2017 року 

(Готельний комплекс «Пуща Лісова», Київська область, с.Мощун, вул. Пуща Лісова,1) 

 

3 липня 

 

1000 – 1020 Реєстрація учасників, кава пауза 

1020 – 1030 Вступні слова 

1030 – 1245 Блок 1: Презентація результатів досліджень в пілотних громадах   

 Актуальність досліджень правових потреб громад на прикладі досвіду Чернігівської та Сумської областей  

Спікери: запропоновані громадами від Сум та Чернігова  

 Обговорення проблем та перешкод під час проведення досліджень. Підсумки результатів досліджень у кожній з пілотних громад 

 Визначення пріоритетних проблем в громадах 

Спікери: визначені громадами  

1245 – 1345 Обід 

1345 – 1530 Блок 2: Використання інструментів вирішення правових проблем у територіальних громадах на основі досліджень 

 Можливості вирішення правових  проблем в громаді через програми надання безоплатної правової допомоги. Презентація 

методичних рекомендацій «Програма надання безоплатної правової допомоги: розроблення, планування, виконання, звітування» 

 Програми надання  безоплатної правової допомоги на практиці: підготовка та реалізація у громаді міста Стрий 

Модератори: Наталія Смішна, Марічка Ніколаїшин 



                                       

 

4 липня 

 

0930 – 0940 Реєстрація учасників 

0940 – 1130 Блок 3: Підготовка програми надання безоплатної правової допомоги для вирішення пріоритетних правових проблем у громадах 

 Презентації проектів програм у громадах міст Жовті Води та Лиман. Аналіз змісту, обговорення 

Модератори: Катерина Єрошенко, Олександр Гриб  

1130 – 1145 Кава пауза 

1145 – 1330 Блок 3 (продовження): Підготовка програми надання безоплатної правової допомоги для вирішення пріоритетних правових 

проблем у громадах 

 Презентації проектів програм у  громадах міст Соснівка та Музиківка. Аналіз змісту, обговорення 

 Планування підготовки програм надання безоплатної правової допомоги в пілотних громадах 

Модератори: Катерина Єрошенко, Олександр Гриб  

1330 – 1430 Обід 

 

1530 – 1550 Кава пауза 

1550 – 1750 Блок 2 (продовження):  Використання інструментів вирішення правових проблем у територіальних громадах на основі досліджень 

 Розроблення програми надання безоплатної правової допомоги для пріоритетних правових проблем у громадах. Обгрунтування 

актуальності програми  надання безоплатної правової допомоги. Визначення мети програми та відповідних заходів для її досягнення 

Модератори: Катерина Єрошенко, Олександр Гриб  

1800 Вечеря 


