
Директор Івано-Франківського 

фахового коледжу ЛНУП 

______________ Костюк Б.А 

 

План 

роботи юридичної консультації “VIRTUS” на 2022-2023 н.р. 

№ 

п/п 

 

Заходи Строк 

виконання 

 

Виконавець 

 

1 2 3 4 

1. Організаційна робота 

1 Скласти і обговорити 

план роботи  

юридичної 

консультації та 

ознайомлення з 

правовою основою 

діяльості юридичної 

консультації 

Вересень Семенюк О.С. 

та консультанти  

2 Забезпечити 

юридичну 

консультацію  

технічними засобами 

роботи  і поновити 

інформацію щодо 

діяльності юридичної 

консультації   

«Virtus» на сайті 

коледжу, 

Вересень Керівник та члени 

юридичної 

консультації за 

підтримкою 

адміністрації 

навчального закладу 

3 Скласти графік 

консультацій   і  

графік  навчальних 

занять із 

консультантами 

               Вересень   

 

        Семенюк О.С 

 

4 Прийняття нових 

членів  в юридичну 

консультаціїю«Virtus» 

з числа студентів 

відділення «Право» і 

видача бейджиків 

               Вересень   

 

     Керівник 

юридичної 

консультації  

Семенюк О.С 

спільно з 

викладачами -



консультантантами 

 

5 Проведення 

інформаційної роботи 

щодо діяльності 

юридичної 

консультації «Virtus» 

 

     Протягом року   

 

Керівник та члени 

юридичної 

консультації  

6 Обговорення та 

внесення пропозицій 

щодо роботи 

юридичної 

консультації «Virtus» 

у групі Viber 

Жовтень Керівник та члени 

юридичної 

консультації 

7. Огляд електронної 

пошти юридичної 

консультації     

«Virtus» 

Кожного засідання 

юридичної 

консультації 

чергові члени 

юридичної 

консультації 

8 Просвітницька робота 

з членами юридичної 

консультації, 

обговорення змін у 

законодавстві, 

актуальних правових 

сайтів 

Щомісячно Керівник та члени 

юридичної 

консультації 

9 Обмін досвідом з 

консультантами 

юридичних 

консультацій інших 

навчальних закладів 

та зустріч з фахівцями 

права 

Листопад Керівник та члени 

юридичної 

консультації 

10 Проведення круглого 

столу до 

Всеукраїнського 

тижня права на тему 

«Особливості  

здійснення та захисту 

прав людини в умовах 

війни» 

грудень Керівник та члени 

юридичної 

консультації 

 11 Відвідування судових 

засідань 

протягом року Керівник та члени 

юридичної 

консультації 

12 Надавати Протягом року Керівник та члени 



консультації в змі, 

пропаганда правової 

культури серед 

населення. 

 

юридичної 

консультації 

13 Пиймати участь у 

конференціях, 

семінарах, вебінарах. 

Брейн-ринг 

 

Протягом року Керівник, члени 

юридичної 

консультації, 

студенти коледжу 

різних 

спеціальностей 

14 Співпрацювати з 

підприємствами,  

установами та 

організаціями, 

органами 

державної влади та 

місцевого 

самоврядування 

 

Протягом року   Керівник та члени 

юридичної 

консультації 

15 Надання безоплатної 

юридичної допомоги 

та правової 

інформації 

малозабезпеченним 

верствам населення. 

Постійно 

згідно графіку 

чергові юридичної 

консультації 

16 Проведення 

навчальних занять для 

студентів Юридичної 

клініки. 

Постійно згідно 

графіку навчальних 

занять із 

консультантами 

Всі консультанти 

17 Зустріч з 

представниками 

регіонального центру 

з надання безоплатної 

вторинної правової 

допомоги. 

лютий Всі консультанти 

18 Висвітлення заходів 

(діяльності) 

юридичної 

консультації на 

офіційному веб-сайті 

коледжу 

березень Семенюк О.С.  

19 Проведення ігрового 

судового засідання із 

квітень Всі консультанти 



 

Керіник юридичної консультації       «Virtus»   Семенюк О.С.____________ 

 

 

 

 

  

 

консультантами 

юридичної 

консультації «Virtus» 

20 Організація форм 

обліку роботи 

юридичної 

консультації (журнал 

обліку звернень 

громадян, досьє за 

зверненням громадян, 

архів завершених 

справ) 

травень Керівник та 

викладачі-

консультанти 

21 Підготовка 

навчальних та 

пропагуючих фільмів 

та сюжетів; 

травень Керівник та 

консультанти 

22 Виготовлення 

фотоальбому 

юридичної 

консультації «Virtus» 

як підсумок роботи в 

навчальному році 

червень Керівник та 

консультанти 

24 Підведення 

підсумків роботи  і 

формування звіту 

юридичної 

консультації 

протягом 2022-

2023 навчального 

року 

червень Керівник та 

консультанти 



 

 

 

 


