


правопросвітницького 
проекту "Я МАЮ 
ПРАВО" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

правової допомоги» 
Поплавська Н. М. -  начальник 
відділу «Летичівське бюро 
правової допомоги» 
Куцоконь О.В. - начальник 
відділу  
“Старосинявське бюро правової 
допомоги” 
Костюк Н.В.. – заступник 
начальника відділу 
«Ярмолинецьке бюро правової 
допомоги» 

правової допомоги» 

29 березня «Деражнянське бюро 
правової допомоги» 1 

29 березня «Летичівське бюро 
правової допомоги» 1 

29 березня 
«Старосинявське 
бюро правової 
допомоги», 

1 

29 березня «Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 1 

Захід 1.1.2. Підтримання в 
актуальному стані карти 
правових потреб 

Бовсун М.А.. – головний  
спеціаліст відділу правової 
інформації та консультацій 

29 березня 

Внесення оновлень 
(щокварталу) 1 

Відділ правової 
інформації та 
консультацій 

1 

Захід 1.1.3. Організація та 
проведення бесід із учнями 
загальноосвітніх шкіл, 
гімназій, навчально-
виховних комплексів, участь 
у виховних годинах, іграх із 
школярами на правові теми, 
спрямованих на запобігання 
випадкам домашнього 
насильства в сім'ї та 
злочинності серед 
неповнолітніх    

- Голосківська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Меджибізької 

Бляхарська І. А. – начальник 
відділу правопросвітництва 
та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної 
первинної правової допомоги 
Біла О. В. – начальник 
відділу «Віньковецьке бюро 
правової допомоги» 
Байда А. Л. – начальник 
відділу «Волочиське бюро 
правової допомоги» 
Кляхін А. А. - начальник 
відділу «Городоцьке бюро 
правової допомоги». 
Сідлецька О. В. –  начальник 
відділу «Деражнянське бюро 
правової допомоги» 

 
 
 
 

30 січня 
27 лютого 
28 березня 

 

Кількість заходів 17 
Відділ 
правопросвітництва 
та взаємодії з 
суб’єктами надання 
безоплатної 
первинної правової 
допомоги 

3 

28 лютого 
29 березня 

«Віньковецьке бюро 
правової допомоги» 2 

12 лютого 
13 березня 

«Волочиське бюро 
правової допомоги» 2 

11 лютого 
19 березня 

«Городоцьке бюро 
правової допомоги» 2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОТГ,        

- Давидковецька ЗОШ I-III 
ступенів Хмельницької 
районної ради,                          
- Шпичинецька ЗОШ І 
ступеня Хмельницької 
районної ради,      

- Віньковецькй НВК І-ІІІ 
ступенів та гімназії; 
Пилипоолександрівська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів,                  
- Волочиська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів. №5,                            
- Полянська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів. - Городоцька 
гімназія Городоцької 
міської ради;            

- Яблунівська ЗОШ І-ІІ 
ступенів,                                    
- Копачівська ЗОШ І-ІІ 
ступенів,                                    
- Голосківська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Меджибізької 
ОТГ,          

 - Пилявська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів,                
-Адампільська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів,                                 
-Ярмолинецька ЗОШ №2 І-
ІІІ ступенів,                               
- Шарівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів 

 

Поплавська Н. М. -  
начальник відділу 
«Летичівське бюро правової 
допомоги» 
Куцоконь О.В. - начальник 
відділу  
“Старосинявське бюро 
правової допомоги” 
Костюк Н.В.. – заступник 
начальника відділу 
«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 

20 лютого 
20 березня 

«Деражнянське бюро 
правової допомоги» 2 

20 лютого 
15 березня 

«Летичівське бюро 
правової допомоги» 2 

24 січня 
13 березня 

«Старосинявське 
бюро правової 
допомоги», 

2 

20 лютого 
29 березня 

«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 2 

Захід 1.1.4. Організація та Бляхарська І. А. – начальник 20 березня Кількість заходів 2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

проведення семінарів, 
круглих столів, зустрічей із 
студентами у вищих 
навчальних закладах, ПТУ, 
ліцеях, коледжах, 
спрямованих на запобігання 
злочинності серед молоді, 
випадків домашнього 
насильства, дискримінації: 

- Хмельницький 
торговельно-економічний 
коледж КНТЕУ 
- Ярмолинецький 
професійний ліцей 

відділу правопросвітництва 
та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної 
первинної правової допомоги 
Костюк Н.В.. – заступник 
начальника відділу 
«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 

Відділ 
правопросвітництва 
та взаємодії з 
суб’єктами надання 
безоплатної 
первинної правової 
допомоги 

1 

29 березня «Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 1 

Захід 1.1.5. Організація та 
проведення семінарів, лекцій, 
бесід спрямованих на 
роз'яснення змісту ключових 
реформ (змін у 
законодавстві) у трудових 
колективах, територіальних 
громадах в тому числі про 
реалізацію 
правопросвітницького 
проекту "Я МАЮ ПРАВО": 
- Колектив Голосківської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Меджибізької ОТГ, 
-Колектив Давидковецької 
сільської ради, 
-Колектив Шпичинецької 
сільської ради, 
- Віньковецька районна рада; 
- Віньковецька селищна рада 
- ДНЗ «Калинка» 

Бляхарська І. А. – начальник 
відділу правопросвітництва 
та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної 
первинної правової допомоги 
Біла О. В. – начальник 
відділу «Віньковецьке бюро 
правової допомоги» 
Байда А. Л. – начальник 
відділу «Волочиське бюро 
правової допомоги» 
Кляхін А. А. - начальник 
відділу «Городоцьке бюро 
правової допомоги». 
Сідлецька О. В. –  начальник 
відділу «Деражнянське бюро 
правової допомоги» 
Поплавська Н. М. -  
начальник відділу 
«Летичівське бюро правової 
допомоги» 

 
 
 

25 січня 
27 лютого 
28 березня 

Кількість заходів 17 
Відділ 
правопросвітництва 
та взаємодії з 
суб’єктами надання 
безоплатної 
первинної правової 
допомоги 

3 

28 лютого 
29 березня 

«Віньковецьке бюро 
правової допомоги 2 

20 лютого 
13 березня 

«Волочиське бюро 
правової допомоги» 2 

23 січня 
05 березня 

«Городоцьке бюро 
правової допомоги» 2 

25 січня 
19 березня 

«Деражнянське бюро 
правової допомоги» 2 



 
 
 
 
 
 

- Полянська ЗОШ І-ІІІ ст. 
- Деражнянська районна 
бібліотека для дорослих 
- Відділ освіти 
Деражнянської РДА 
-  Городоцький районний 
сектор державної міграційної 
служби  Хмельницької 
області; 
- Городоцька філія ПАТ 
«Хмельницькгаз»  
- Трудовий колектив 
Голосківської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Меджибізької ОТГ; 
- Територіальна громада села 
Лисогірка  
- Старосинявська ДПІ 
- Пилявська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів,  
- Трудовий колектив 
Косогірської сільської ради, 
- Трудовий колектив 
Москалівської сільської ради  

Куцоконь О.В. - начальник 
відділу  
“Старосинявське бюро 
правової допомоги” 
Костюк Н.В.. – заступник 
начальника відділу 
«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 

20 лютого 
13 березня 

«Летичівське бюро 
правової допомоги» 2 

9 січня 
24січня 

«Старосинявське 
бюро правової 
допомоги», 

2 

22 лютого 
29 березня 

«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 2 

Захід 1.1.6. Проведення 
семінарів, тренінгів, лекцій, 
бесід, спрямованих на 
запобігання безробіттю для 
осіб, які шукають роботу та 
перебувають на обліку в 
Центрах зайнятості: 
- Хмельницький міський 
центр зайнятості 
- Хмельницький районний 
центр зайнятості 
- Віньковецький районна 
філія Хмельницького ОЦЗ 
- Волочиський районна філія 
Хмельницького ОЦЗ 

Бляхарська І. А. – начальник 
відділу правопросвітництва 
та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної 
первинної правової допомоги 
Біла О. В. – начальник 
відділу «Віньковецьке бюро 
правової допомоги» 
Байда А. Л. – начальник 
відділу «Волочиське бюро 
правової допомоги» 
Кляхін А. А. - начальник 
відділу «Городоцьке бюро 
правової допомоги». 
Сідлецька О. В. –  начальник 

5 лютого 
12лютого 
5березня 

12 березня 

Кількість заходів 18 

Відділ 
правопросвітництва 
та взаємодії з 
суб’єктами надання 
безоплатної 
первинної правової 
допомоги 

4 

28 лютого 
29 березня 

«Віньковецьке бюро 
правової допомоги 2 

9 січня 
5 лютого 

«Волочиське бюро 
правової допомоги» 2 

25 січня 
06 лютого 

«Городоцьке бюро 
правової допомоги» 2 



- Городоцький районна філія 
Хмельницького ОЦЗ 
- Деражнянський районна 
філія Хмельницького ОЦЗ 
- Летичівський районна філія 
Хмельницького ОЦЗ 
- Старосинявська районна 
філія Хмельницького ОЦЗ 
- Ярмолинецька районна 
філія Хмельницького ОЦЗ 

відділу «Деражнянське бюро 
правової допомоги» 
Поплавська Н. М. -  
начальник відділу 
«Летичівське бюро правової 
допомоги» 
Куцоконь О.В. - начальник 
відділу  
“Старосинявське бюро 
правової допомоги” 
Костюк Н.В.. – заступник 
начальника відділу 
«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 

12 лютого 
22 березня 

«Деражнянське бюро 
правової допомоги» 2 

24 січня 
28 лютого 

«Летичівське бюро 
правової допомоги» 2 

15 січня 
12 лютого 

«Старосинявське 
бюро правової 
допомоги» 

2 

8 січня 
5 лютого 

«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 2 

Захід 1.1.7. Організація та 
проведення семінарів, лекцій, 
бесід з особами з 
інвалідністю, які мають вади 
слуху, зору 

-Хмельницької обласної 
організації УТОГ, 
- Хмельницька обласна 
організація інвалідів зору 

Бляхарська І. А. – начальник 
відділу правопросвітництва 
та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної 
первинної правової допомоги 
Сідлецька О. В. –  начальник 
відділу «Деражнянське бюро 
правової допомоги» 
бюро правової допомоги» 
 

29 березня 

Кількість заходів 2 

Відділ 
правопросвітництва 
та взаємодії з 
суб’єктами надання 
безоплатної 
первинної правової 
допомоги 

1 

28 березня «Деражнянське бюро 
правової допомоги» 1 

Захід 1.1.8. Організація та 
проведення вуличного 
інформування громади  
Хмельницької області в тому 
числі про виконання 
правопросвітницького 
проекту «Я МАЮ ПРАВО!»: 
 
- м. Хмельницький; 
- смт Віньківці; 
- м. Волочиськ; 
- м. Городок; 
- м. Деражня; 

Бляхарська І. А. – начальник 
відділу правопросвітництва 
та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної 
первинної правової допомоги 
Біла О. В. – начальник 
відділу «Віньковецьке бюро 
правової допомоги» 
Байда А. Л. – начальник 
відділу «Волочиське бюро 
правової допомоги» 
Кляхін А. А. - начальник 
відділу «Городоцьке бюро 

 
 
 
 

27 березня 

Кількість вуличних 
інформувань 8 

Відділ 
правопросвітництва 
та взаємодії з 
суб’єктами надання 
безоплатної 
первинної правової 
допомоги 

1 

26 березня «Віньковецьке бюро 
правової допомоги 1 

21 березня «Волочиське бюро 
правової допомоги» 1 



- смт Летичів; 
- смт Стара Синява; 
- смт Ярмолинці. 

правової допомоги». 
Сідлецька О. В. –  начальник 
відділу «Деражнянське бюро 
правової допомоги» 
Поплавська Н. М. -  
начальник відділу 
«Летичівське бюро правової 
допомоги» 
Куцоконь О.В. - начальник 
відділу  
“Старосинявське бюро 
правової допомоги” 
Костюк Н.В.. – заступник 
начальника відділу 
«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 

14 січня «Городоцьке бюро 
правової допомоги» 1 

6 березня «Деражнянське бюро 
правової допомоги» 1 

7 березня «Летичівське бюро 
правової допомоги» 1 

18 лютого 
«Старосинявське 
бюро правової 
допомоги», 

1 

22 березня «Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 1 

2 

Завдання 1.2.  
Розвиток мережі 
партнерів та 
незалежних 
провайдерів надання 
БПД, налагодження 
співпраці із ними та 
надання методичної 
допомоги з метою 
удосконалення надання 
ними БПД та 
виконання 
правопросвітницького 
проекту "Я МАЮ 
ПРАВО" 
 

Захід 1.2.1. Організація та 
проведення робочих 
зустрічей, навчальних 
семінарів з керівниками 
громадських організацій (із 
громадськими організаціями, 
які представляють інтереси 
учасників АТО та членів їх 
сімей, внутрішньо 
переміщених осіб, соціально 
вразливих верств населення) 
- Центр  допомоги АТО 
- Деражнянська ГО інвалідів 
армії та дитинства 

Бляхарська І. А. – начальник 
відділу правопросвітництва 
та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної 
первинної правової допомоги 
Сідлецька О. В. –  начальник 
відділу «Деражнянське бюро 
правової допомоги» 
 

26 березня 

Кількість зустрічей 2 
Відділ 
правопросвітництва 
та взаємодії з 
суб’єктами надання 
безоплатної 
первинної правової 
допомоги 

1 

21 лютого 
«Деражнянське бюро 
правової допомоги» 1 

Захід 1.2.3. Проведення 
робочих зустрічей з 
керівниками органів 
державної влади, ОМС міст і 
районів: 
-Головою Давидковецької  
сільської ради 
-Головою Шпичинецької 
сільської ради  

Бляхарська І. А. – начальник 
відділу правопросвітництва 
та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної 
первинної правової допомоги 
Біла О. В. – начальник 
відділу «Віньковецьке бюро 
правової допомоги» 
Байда А. Л. – начальник 

 
 
 

25 січня 
21 лютого 
27 березня 

Кількість робочих 
зустрічей 17 

Відділ 
правопросвітництва 
та взаємодії з 
суб’єктами надання 
безоплатної 
первинної правової 
допомоги 

3 



- Голова Розсошанської  ОТГ 
- Заступник голови 
Віньковецької РДА 
- Директор Волочиського 
районного центру зайнятості; 
- Голова Наркевицької ОТГ; 
- Городоцька РДА; 
- Сатанівська селищна ОТГ; 
- Голова села Яблунівка; 
- Голова села Копачівка; 
- Староста с. Голенищево; 
- Заступник голови 
Деражнянської РДА; 
- Староста с.Пилява; 
- Старосинявська селищна 
рада 
 - Голова Косогірської 
сільської ради, 
- Голова Москалівської 
сільської ради 

відділу «Волочиське бюро 
правової допомоги» 
Кляхін А. А. - начальник 
відділу «Городоцьке бюро 
правової допомоги». 
Сідлецька О. В. –  начальник 
відділу «Деражнянське бюро 
правової допомоги» 
Поплавська Н. М. -  
начальник відділу 
«Летичівське бюро правової 
допомоги» 
Куцоконь О.В. - начальник 
відділу  
“Старосинявське бюро 
правової допомоги” 
Костюк Н.В.. – заступник 
начальника відділу 
«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 

18 лютого 
20 березня 

«Віньковецьке бюро 
правової допомоги 2 

5 лютого 
15 березня 

«Волочиське бюро 
правової допомоги» 2 

13 лютого 
20 березня 

«Городоцьке бюро 
правової допомоги» 2 

20 лютого 
20 березня 

«Деражнянське бюро 
правової допомоги» 2 

9 січня 
1 лютого 

«Летичівське бюро 
правової допомоги» 2 

8 лютого 
5 березня 

«Старосинявське 
бюро правової 
допомоги», 

2 

22 лютого 
29 березня 

«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 2 

Захід 1.2.4. Надання 
методичної допомоги 
представникам юридичних 
служб органів державної 
влади та ОМС з питань  
дотримання прав людини  
- Служба у справах дітей 
Хмельницької районної 
державної адміністрації  
- Віньковецька РДА 
- Наркевицька ОТГ 
- Сатанівська селищна ОТГ  

Бляхарська І. А. – начальник 
відділу правопросвітництва 
та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної 
первинної правової допомоги 
Біла О. В. – начальник 
відділу «Віньковецьке бюро 
правової допомоги» 
Байда А. Л. – начальник 
відділу «Волочиське бюро 
правової допомоги» 
Кляхін А. А. - начальник 
відділу «Городоцьке бюро 
правової допомоги». 

 
 
 
 
 

5 березня 

Кількість 
проведених навчань  4 

Відділ 
правопросвітництва 
та взаємодії з 
суб’єктами надання 
безоплатної 
первинної правової 
допомоги 

1 

22 лютого «Віньковецьке бюро 
правової допомоги 1 

15 березня «Волочиське бюро 
правової допомоги» 1 

20 березня 

 
«Городоцьке бюро 
правової допомоги» 1 



Захід 1.2.5. Розроблення та 
поширення методичних 
рекомендацій для органів  
місцевого самоврядування 
задля покращення правової 
обізнаності громадян та 
доступу до БПД 

Біла О. В. – начальник 
відділу «Віньковецьке бюро 
правової допомоги» 
Поплавська Н. М. -  
начальник відділу 
«Летичівське бюро правової 
допомоги» 

20 лютого 

Кількість 
рекомендацій 2 

«Віньковецьке бюро 
правової допомоги 1 

29 березня «Летичівське бюро 
правової допомоги» 1 

 

Захід 1.2.6. Створення 
мережі громадських 
радників, параюристів - 
виявлення авторитетних осіб 
з неповною юридичною або 
вищою освітою на території 
громад міст, селищ, сіл для 
залучення  осіб до 
консультування громади з 
визначених правових питань: 
- м. Хмельницький; 
- Хмельницький р-н; 
- смт. Віньківці; 
- Віньковецький р-н; 
- м. Волочиськ;  
- Волочиський р-н; 
- м. Городок; 
- Городоцький р-н; 
- м. Деражня;  
- Деражнянський р-н; 
- Летичівська ОТГ; 
- Меджибіжзька ОТГ; 
- смт Ярмолинці; 
- Ярмолинецький р-н. 

 

Бляхарська І. А. – начальник 
відділу правопросвітництва 
та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної 
первинної правової допомоги 
Біла О. В. – начальник 
відділу «Віньковецьке бюро 
правової допомоги» 
Байда А. Л. – начальник 
відділу «Волочиське бюро 
правової допомоги» 
Кляхін А. А. - начальник 
відділу «Городоцьке бюро 
правової допомоги». 
Сідлецька О. В. –  начальник 
відділу «Деражнянське бюро 
правової допомоги» 
Поплавська Н. М. -  
начальник відділу 
«Летичівське бюро правової 
допомоги» 
Куцоконь О.В. - начальник 
відділу  
“Старосинявське бюро 
правової допомоги” 
Костюк Н.В.. – заступник 
начальника відділу 
«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 

 

Виявлення та 
залучення 

авторитетних осіб 
(постійно) 

- 

Відділ 
правопросвітництва 
та взаємодії з 
суб’єктами надання 
безоплатної 
первинної правової 
допомоги  

- 

 «Віньковецьке бюро 
правової допомоги - 

 «Волочиське бюро 
правової допомоги» - 

 «Городоцьке бюро 
правової допомоги» - 

 «Деражнянське бюро 
правової допомоги» - 

 «Летичівське бюро 
правової допомоги» - 

 
«Старосинявське 
бюро правової 
допомоги» 

- 

 «Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» - 

3 Завдання 1.3.  
Проведення 

Захід 1.3.1. Проведення 
моніторингу щодо 

Бляхарська І. А. – начальник 
відділу правопросвітництва 

25 січня 
21 лютого 

Кількість 
моніторингів 3 



інформаційно-
роз’яснювальних та 
комунікативних 
заходів 

інформаційної присутності у 
медіа-середовищі 

та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної 
первинної правової допомоги 

27 березня Відділ 
правопросвітництва 
та взаємодії з 
суб’єктами надання 
безоплатної 
первинної правової 
допомоги 

3 

Захід 1.3.2. Висвітлення 
заходів та інформування 
населення через друковані 
ЗМІ: 
- Газета “Проскурів” 
- Віньковецька районна 
газета «Сільські новини»; 
- Волочиська районна газета 
«Зоря»; 
- Городоцька районна газета 
«Городоцький вісник»; 
- Деражнянська районна 
газета “Вісник 
Деражнянщини”; 
- Летичівська районна газета 
«Летичівська газета»; 
- Старосинявська районна 
газета 
- Ярмолинецька районна 
газета «Вперед». 

Бляхарська І. А. – начальник 
відділу правопросвітництва 
та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної 
первинної правової допомоги 
Біла О. В. – начальник 
відділу «Віньковецьке бюро 
правової допомоги» 
Байда А. Л. – начальник 
відділу «Волочиське бюро 
правової допомоги» 
Кляхін А. А. - начальник 
відділу «Городоцьке бюро 
правової допомоги». 
Сідлецька О. В. –  начальник 
відділу «Деражнянське бюро 
правової допомоги» 
Поплавська Н. М. -  
начальник відділу 
«Летичівське бюро правової 
допомоги» 
Куцоконь О.В. - начальник 
відділу  
“Старосинявське бюро 
правової допомоги” 
Костюк Н.В.. – заступник 
начальника відділу 
«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 

14 березня 

Кількість 
публікацій 8 

Відділ 
правопросвітництва 
та взаємодії з 
суб’єктами надання 
безоплатної 
первинної правової 
допомоги 

1 

26 березня «Віньковецьке бюро 
правової допомоги 1 

28 березня «Волочиське бюро 
правової допомоги» 1 

29 березня «Городоцьке бюро 
правової допомоги» 1 

22 березня «Деражнянське бюро 
правової допомоги» 1 

2 січня «Летичівське бюро 
правової допомоги» 1 

20 березня 
«Старосинявське 
бюро правової 
допомоги», 

1 

26 березня «Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 1 

Захід 1.3.4. Висвітлення 
заходів та інформування 
населення через виступи на 

Бляхарська І. А. –  
начальник відділу 
правопросвітництва та 

28 березня 
Кількість виступів 1 
Відділ 
правопросвітництва 1 



радіо в мережі проводового 
мовлення 

взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної 
первинної правової допомоги 

та взаємодії з 
суб’єктами надання 
безоплатної 
первинної правової 
допомоги 

Захід 1.3.5. Висвітлення 
заходів та інформування 
населення через інтернет-
видання 
- Інтернет видання “Є” 
 

Бляхарська І. А. –  
начальник відділу 
правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної 
первинної правової допомоги 

25 січня 
21 лютого 
27 березня 

Кількість 
публікацій 3 

Відділ 
правопросвітництва 
та взаємодії з 
суб’єктами надання 
безоплатної 
первинної правової 
допомоги 

3 

Захід 1.3.6. Висвітлення 
успішної практики адвокатів, 
які надають БВПД та 
співпрацюють з МЦ у 
інтернет ресурсах, веб-
сайтах, соціальних сторінках 
Facebook 

Свідерська Н.В.. – заступник 
начальника відділу 
організації надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги та роботи 
з адвокатами 

3 січня 
1 лютого  
1 березня 

Кількість 
публікацій 3 

Відділ організації 
надання безоплатної 
вторинної правової 
допомоги та роботи з 
адвокатами 

3 

Захід 1.3.7. Забезпечити на 
офіційних веб-сайтах 
місцевих органів державної 
виконавчої влади та органів 
місцевого самоврядування 
наповнення актуальною 
інформацією постійно 
діючих рубрик «Безоплатна 
правова допомога» 
- Хмельницька РР 
- Віньковецька РР 
-  Волочиська РР 
- Городоцька РР 
 

Бляхарська І. А. – начальник 
відділу правопросвітництва 
та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної 
первинної правової допомоги 
Біла О. В. – начальник 
відділу «Віньковецьке бюро 
правової допомоги» 
Байда А. Л. – начальник 
відділу «Волочиське бюро 
правової допомоги» 
Кляхін А. А. - начальник 
відділу «Городоцьке бюро 
правової допомоги». 
 

19 березня 

Кількість веб-сайтів 
ОМС, ОВВ 4 

Відділ 
правопросвітництва 
та взаємодії з 
суб’єктами надання 
безоплатної 
первинної правової 
допомоги 

1 

21 березня 
«Віньковецьке бюро 
правової допомоги 1 

25 березня 
«Волочиське бюро 
правової допомоги» 1 

29 березня «Городоцьке бюро 1 



правової допомоги» 

Захід 1.3.8. Розповсюдження 
серед населення, 
підприємств, установ, 
організацій, навчальних 
закладів інформаційних 
друкованих та електронних 
матеріалів на правову 
тематику відповідно до 
інтересів цільової аудиторії в 
тому числі про виконання 
правопросвітницького 
проекту «Я МАЮ ПРАВО!»: 

- м. Хмельницький; 
- Хмельницький р-н; 
- смт. Віньківці; 
- Віньковецький р-н; 
- м. Волочиськ;  
- Волочиський р-н; 
- м. Городок; 
- Городоцький р-н; 
- м. Деражня;  
- Деражнянський р-н; 
- Летичівська ОТГ; 
- Меджибіжзька ОТГ; 
- смт Ярмолинці; 
- Ярмолинецький р-н. 

Бляхарська І. А. – начальник 
відділу правопросвітництва 
та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної 
первинної правової допомоги 
Біла О. В. – начальник 
відділу «Віньковецьке бюро 
правової допомоги» 
Байда А. Л. – начальник 
відділу «Волочиське бюро 
правової допомоги» 
Кляхін А. А. - начальник 
відділу «Городоцьке бюро 
правової допомоги». 
Сідлецька О. В. –  начальник 
відділу «Деражнянське бюро 
правової допомоги» 
Поплавська Н. М. -  
начальник відділу 
«Летичівське бюро правової 
допомоги» 
Куцоконь О.В. - начальник 
відділу  
“Старосинявське бюро 
правової допомоги” 
Костюк Н.В.. – заступник 
начальника відділу 
«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 

 

Кількість 
розповсюджених 

матеріалів (за 
потребою) 

- 

Відділ 
правопросвітництва 
та взаємодії з 
суб’єктами надання 
безоплатної 
первинної правової 
допомоги 

- 

 «Віньковецьке бюро 
правової допомоги - 

 «Волочиське бюро 
правової допомоги» - 

 «Городоцьке бюро 
правової допомоги» - 

 «Деражнянське бюро 
правової допомоги» - 

 «Летичівське бюро 
правової допомоги» - 

 
«Старосинявське 
бюро правової 
допомоги», 

- 

 «Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» - 

 

Захід 1.3.9. Проведення 
семінарів, лекцій, бесід 
спрямованих на вирішення 
правових проблем 
внутрішньо переміщених 
осіб: 

Біла О. В. – начальник 
відділу «Віньковецьке бюро 
правової допомоги» 
Кляхін А. А. - начальник 
відділу «Городоцьке бюро 

18 лютого 
Кількість заходів 4 

«Віньковецьке бюро 
правової допомоги 1 

21 березня «Городоцьке бюро 1 



- «Віньковецьке бюро 
правової допомоги 
- Управління соціального 
захисту населення 
Городоцької РДА 
Хмельницької області 
- «Летичівське бюро правової 
допомоги» 
- «Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги»  

правової допомоги». 
Поплавська Н. М. -  
начальник відділу 
«Летичівське бюро правової 
допомоги» 
Костюк Н.В.. – заступник 
начальника відділу 
«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 

правової допомоги» 

18 лютого «Летичівське бюро 
правової допомоги» 1 

26 лютого «Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 1 

Захід 1.3.10. Проведення 
семінарів, лекцій, бесід 
спрямованих на вирішення 
правових проблем учасників 
АТО: 

- Віньковецький районний 
центр допомоги учасникам 
АТО; 
- ГО «Воіни АТО 
Волочищини»; 
- Городоцька спілка 
учасників АТО 
Хмельницької області 

Бляхарська І. А. – начальник 
відділу правопросвітництва 
та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної 
первинної правової допомоги 
Біла О. В. – начальник 
відділу «Віньковецьке бюро 
правової допомоги» 
Байда А. Л. – начальник 
відділу «Волочиське бюро 
правової допомоги» 
Кляхін А. А. - начальник 
відділу «Городоцьке бюро 
правової допомоги». 

26 березня 

Кількість заходів 4 
Відділ 
правопросвітництва 
та взаємодії з 
суб’єктами надання 
безоплатної 
первинної правової 
допомоги 

1 

20 березня «Віньковецьке бюро 
правової допомоги 1 

28 лютого «Волочиське бюро 
правової допомоги» 1 

15 березня «Городоцьке бюро 
правової допомоги» 1 

Захід 1.3.11. Проведення 
тематичних зустрічей, 
круглих столів, лекцій, 
семінарів для соціально 
вразливих категорій 
громадян у спеціалізованих  
установах 
(психоневрологічних 

Бляхарська І. А. – начальник 
відділу правопросвітництва 
та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної 
первинної правової допомоги 
Костюк Н.В.. – заступник 
начальника відділу 
«Ярмолинецьке бюро 

27 лютого 

Кількість заходів 2 
Відділ 
правопросвітництва 
та взаємодії з 
суб’єктами надання 
безоплатної 
первинної правової 
допомоги 

1 



інтернатах, соціальних 
центрах, школах-інтернатах): 
- Хмельницький ліцей ІІ-ІІІ 
ступенів Хмельницької 
обласної ради,   
- Комунальний заклад 
“Ярмолинецький районний  
центр соціальної реабілітації 
дітей-інвалідів” 
Ярмолинецької районної 
ради Хмельницької області  

правової допомоги» 

28 лютого «Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 1 

Захід 1.3.12. Розміщення, 
інформаційних матеріалів 
зовнішньої реклами, як 
соціальної на вулицях, 
громадському транспорті, на 
відповідних дошках 
оголошень в установах, 
організаціях, спеціально 
відведених місцях: 
 
- м. Хмельницький; 
- Хмельницький р-н; 
- смт. Віньківці; 
- Віньковецький р-н; 
- м. Волочиськ;  
- Волочиський р-н; 
- м. Городок; 
- Городоцький р-н; 
- м. Деражня;  
- Деражнянський р-н; 
- Летичівська ОТГ; 
- Меджибіжзька ОТГ; 
- смт Ярмолинці; 
- Ярмолинецький р-н. 
 

Бляхарська І. А. – начальник 
відділу правопросвітництва 
та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної 
первинної правової допомоги 
Біла О. В. – начальник 
відділу «Віньковецьке бюро 
правової допомоги» 
Байда А. Л. – начальник 
відділу «Волочиське бюро 
правової допомоги» 
Кляхін А. А. - начальник 
відділу «Городоцьке бюро 
правової допомоги». 
Сідлецька О. В. –  начальник 
відділу «Деражнянське бюро 
правової допомоги» 
Поплавська Н. М. -  
начальник відділу 
«Летичівське бюро правової 
допомоги» 
Куцоконь О.В. - начальник 
відділу  
“Старосинявське бюро 
правової допомоги” 
Костюк Н.В.. – заступник 

 

Кількість заходів 
(у разі необхідності) - 

Відділ 
правопросвітництва 
та взаємодії з 
суб’єктами надання 
безоплатної 
первинної правової 
допомоги 

- 

 «Віньковецьке бюро 
правової допомоги - 

 «Волочиське бюро 
правової допомоги» - 

 «Городоцьке бюро 
правової допомоги» - 

 «Деражнянське бюро 
правової допомоги» - 

 «Летичівське бюро 
правової допомоги» - 

 
«Старосинявське 
бюро правової 
допомоги», 

- 



начальника відділу 
«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 

 «Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» - 

Захід 1.3.13. Проведення 
широкомасштабної 
інформаційної кампанії у 
ЗМІ з метою залучення нових 
адвокатів до участі у 
конкурсі адвокатів, які 
надають БВПД 

 

Свідерська Н.В.. – заступник 
начальника відділу 
організації надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги та роботи 
з адвокатами, 
Бляхарська І. А. – начальник 
відділу правопросвітництва 
та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної 
первинної правової допомоги 
Біла О. В. – начальник 
відділу «Віньковецьке бюро 
правової допомоги» 
Байда А. Л. – начальник 
відділу «Волочиське бюро 
правової допомоги» 
Кляхін А. А. - начальник 
відділу «Городоцьке бюро 
правової допомоги». 
Сідлецька О. В. –  начальник 
відділу «Деражнянське бюро 
правової допомоги» 
Поплавська Н. М. -  
начальник відділу 
«Летичівське бюро правової 
допомоги» 
Куцоконь О.В. - начальник 
відділу  
“Старосинявське бюро 
правової допомоги” 
Костюк Н.В.. – заступник 
начальника відділу 
«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 

 
 
 
 
 
 
 
 

В разі 
оголошення 

конкурсу 

Кількість 
проведених заходів 

(відповідно до 
доручень КЦ та 

МЮУ) 

- 

Відділ організації 
надання безоплатної 
вторинної правової 
допомоги та роботи з 
адвокатами 
Відділ 
правопросвітництва 
та взаємодії з 
суб’єктами надання 
безоплатної 
первинної правової 
допомоги 

- 

 «Віньковецьке бюро 
правової допомоги - 

 «Волочиське бюро 
правової допомоги» - 

 «Городоцьке бюро 
правової допомоги» - 

 «Деражнянське бюро 
правової допомоги» - 

 «Летичівське бюро 
правової допомоги» - 

 
«Старосинявське 
бюро правової 
допомоги», 

- 

 «Ярмолинецьке бюро - 



правової допомоги» 

4 

Завдання 1.4. 
Розширення доступу 
до БПД шляхом 
забезпечення роботи 
дистанційних пунктів 
доступу до БПД та 
виїздів мобільних 
консультаційних 
пунктів (виїзних 
прийомів громадян) з 
метою реалізації 
правопросвітницького 
проекту «Я маю 
право!» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4.1. Забезпечення роботи 
мобільних точок доступу до 
безоплатної правової 
допомоги (в тому числі 
спільно із Головним 
територіальним управлінням 
юстиції у Хмельницькій 
області на основі 
затвердженого графіку в 
територіальних громадах): 
- Косогірська сільська рада 
Ярмолинецкого району  

Гоцький Г.І.- директор 
центру 
правової допомоги» 
Костюк Н.В.. – заступник 
начальника відділу 
«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 

31 січня 

Кількість виїзних 
прийомів громадян 

(згідно графіку) 
1 

«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 1 

Захід 1.4.2. Забезпечення 
роботи мобільних пунктів 
консультування в установах 
виконання покарань для 
засуджених осіб 

Гоцький Г.І.- директор 
центру 
Глазунова О.Г. - головний 
спеціаліст відділу 
представництва 

20 березня 

Кількість зустрічей 1 

Відділ 
представництва 1 

 
Захід 1.4.3. Організація та 
участь у роботі виїзних 
консультаційних пунктів 
щодо осіб учасників АТО, на 
яких поширюється дія ЗУ 
«Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального 
захисту» 

Глазунова О.Г. - головний 
спеціаліст відділу 
представництва 
 
 
 

25 січня 
22 лютого 
29 березня 

Кількість виїздів 3 

Відділ 
представництва 3 

Захід 1.4.4. Організація та 
участь у роботі виїзних 
консультаційних пунктів 
щодо громадян похилого 
віку, осіб з інвалідністю, які 
знаходяться в будинках 
інтернатах, особам із 
особливими потребами у 
будинках-інтернатах, 
спеціалізованих установах 

Бляхарська І. А. – начальник 
відділу правопросвітництва 
та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної 
первинної правової допомоги 
Біла О. В. – начальник 
відділу «Віньковецьке бюро 
правової допомоги» 
Байда А. Л. – начальник 
відділу «Волочиське бюро 

15 січня 
25 січня 

22 лютого 
29 березня 

Кількість виїздів 11 

Відділ 
правопросвітництва 
та взаємодії з 
суб’єктами надання 
безоплатної 
первинної правової 
допомоги 

4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Хмельницький 
геріатричний пансіонат для 
ветеранів війни та праці. 
- Хмельницький обласний 
госпіталь інвалідів Великої 
Вітчизняної війни; 
- Кушнірівський будинок-
інтернат для громадян 
похилого віку та осіб з 
інвалідністю 
- Лісоводський будинок-
інтернат для громадян 
похилого віку та інвалідів 
Городоцького району 
Хмельницької області 
- Мазниківський будинок-
інтернат для інвалідів та 
людей похилого віку 
- Рекреаційний центр «Берег 
Надії» с. Головчинці; 
- Новосинявський будинок-
інтернат для громадян 
похилого віку та інвалідів; 
- Територіальний центр з 
соціального обслуговування 
одиноких та непрацездатних 
громадян похилого віку  

правової допомоги» 
Кляхін А. А. - начальник 
відділу «Городоцьке бюро 
правової допомоги». 
Сідлецька О. В. –  начальник 
відділу «Деражнянське бюро 
правової допомоги» 
Поплавська Н. М. -  
начальник відділу 
«Летичівське бюро правової 
допомоги» 
Куцоконь О.В. - начальник 
відділу  
“Старосинявське бюро 
правової допомоги” 
Костюк Н.В.. – заступник 
начальника відділу 
«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 

29 березня 
«Віньковецьке бюро 
правової допомоги 1 

25 березня 
«Волочиське бюро 

правової допомоги» 1 

27 березня 
«Городоцьке бюро 

правової допомоги» 1 

26 березня 
«Деражнянське бюро 
правової допомоги» 1 

19 березня 
«Летичівське бюро 
правової допомоги» 1 

14 березня 

«Старосинявське 
бюро правової 

допомоги» 
1 

26 березня «Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 1 

Захід 1.4.5. Організація та 
участь у роботі виїзних 
консультаційних пунктів для 
громадян на базі сільських 
рад, ОТГ: 
- с Давидківці  
- с Шпичинеці  
- с Розсоша 
- Пилипоолександрівська 
сільська рада; 
- Великоолександрівська 

Бляхарська І. А. – начальник 
відділу правопросвітництва 
та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної 
первинної правової допомоги 
Біла О. В. – начальник 
відділу «Віньковецьке бюро 
правової допомоги» 
Байда А. Л. – начальник 
відділу «Волочиське бюро 
правової допомоги» 

25 січня 
21 лютого 
27 березня 

Кількість виїздів 17 
Відділ 
правопросвітництва 
та взаємодії з 
суб’єктами надання 
безоплатної 
первинної правової 
допомоги 

3 

28 лютого 
29 березня 

«Віньковецьке бюро 
правової допомоги 2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сільська рада. 
- с. Поляни Волочиської 
ОТГ; 
- смт. Наркевичі 
Наркевицької ОТГ; 
- Юринецький 
старостинський округ 
Сатанівської селищної ОТГ 
- Жищинецький 
старистинський округ 
Городоцької міської ОТГ  
- Яблунівська сільська рада 
- Копачівська сільська рада 
- с. Прилужне 
- с. Голенищево 
- Пилявська сільська рада 
- Адампільська сільська рада 
- Косогірська сільська рада, 
- Москалівська сільська рада 

Кляхін А. А. - начальник 
відділу «Городоцьке бюро 
правової допомоги». 
Сідлецька О. В. –  начальник 
відділу «Деражнянське бюро 
правової допомоги» 
Поплавська Н. М. -  
начальник відділу 
«Летичівське бюро правової 
допомоги» 
Куцоконь О.В. - начальник 
відділу  
“Старосинявське бюро 
правової допомоги” 
Костюк Н.В.. – заступник 
начальника відділу 
«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 

13 березня 
15 березня 

«Волочиське бюро 
правової допомоги» 2 

07 лютого 
22 березня 

«Городоцьке бюро 
правової допомоги» 2 

20 лютого 
20 березня 

«Деражнянське бюро 
правової допомоги» 2 

9 січня 
14 лютого 

«Летичівське бюро 
правової допомоги» 2 

24 січня 
13 березня 

«Старосинявське 
бюро правової 

допомоги», 
2 

22 лютого 
29 березня 

«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 2 

Захід 1.4.6. Забезпечити 
роботу дистанційних пунктів 
консультування для 
громадян в центрах 
зайнятості: 
 

- Хмельницький міський 
центр зайнятості 
- Хмельницький районний 
центр зайнятості 
- Віньковецький районна 
філія Хмельницького ОЦЗ 
- Волочиський районна філія 
Хмельницького ОЦЗ 
- Городоцький районна філія 
Хмельницького ОЦЗ 
- Деражнянський районна 
філія Хмельницького ОЦЗ 
- Летичівський районна філія 

Бляхарська І. А. – начальник 
відділу правопросвітництва 
та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної 
первинної правової допомоги 
Біла О. В. – начальник 
відділу «Віньковецьке бюро 
правової допомоги» 
Байда А. Л. – начальник 
відділу «Волочиське бюро 
правової допомоги» 
Кляхін А. А. - начальник 
відділу «Городоцьке бюро 
правової допомоги». 
Сідлецька О. В. –  начальник 
відділу «Деражнянське бюро 
правової допомоги» 
Поплавська Н. М. -  
начальник відділу 

 
 
 

8 січня 
15 січня 
5 лютого 
12 лютого 
5 березня 
12 березня 

Кількість виїзних 
прийомів 27 

Відділ 
правопросвітництва 
та взаємодії з 
суб’єктами надання 
безоплатної 
первинної правової 
допомоги 

6 

02 січня 
05 лютого 
05 березня 

«Віньковецьке бюро 
правової допомоги 3 

9 січня 
5 лютого 
5 березня 

«Волочиське бюро 
правової допомоги» 3 

02 січня 
05 лютого 
05 березня 

«Городоцьке бюро 
правової допомоги» 3 



 
 
 
 
 
 
 

Хмельницького ОЦЗ 
- Старосинявська районна 
філія Хмельницького ОЦЗ 
- Ярмолинецька районна 
філія Хмельницького ОЦЗ 
 
  

«Летичівське бюро правової 
допомоги» 
Куцоконь О.В. - начальник 
відділу  
“Старосинявське бюро 
правової допомоги” 
Костюк Н.В.. – заступник 
начальника відділу 
«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 

22 січня 
12 лютого 
12 березня 

«Деражнянське бюро 
правової допомоги» 3 

21 січня 
11 лютого 
11 березня 

«Летичівське бюро 
правової допомоги» 3 

8 січня 
5 лютого 
5 березня 

«Старосинявське 
бюро правової 
допомоги», 

3 

8 січня 
5 лютого 
5 березня 

«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 3 

Захід 1.4.7. Організація та 
робота дистанційних  пунктів 
консультування громадян на 
базі центрів надання 
адміністративних послуг: 
-Центр надання 
адміністративних послуг 
Хмельницької районної 
державної адміністрації  

Бляхарська І. А. – начальник 
відділу правопросвітництва 
та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної 
первинної правової допомоги 

2січня  
6 лютого  
6 березня  

Кількість 
консультацій 3 

Відділ 
правопросвітництва 
та взаємодії з 
суб’єктами надання 
безоплатної 
первинної правової 
допомоги 

3 

Захід 1.4.8. Організація 
роботи та налагодження 
надання БПД в режимі Skype 
зв'язку в приміщеннях 
бібліотек за програмою 
«Бібліоміст»  

Бовсун М.А. - головний 
спеціаліст відділу правової 
інформації та консультацій 

24січня 
21 лютого 
28 березня 

Кількість заходів 3 

Відділ правової 
інформації та 
консультацій 

3 

Захід 1.4.9. Забезпечення 
роботи дистанційного пункту 
доступу до БПД на базі 
Хмельницького обласного 
фонду «Хесед-Бешт» 

Бляхарська І. А. – начальник 
відділу правопросвітництва 
та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної 
первинної правової допомоги 

15 березня 

Кількість 
консультувань 1 

Відділ 
правопросвітництва 
та взаємодії з 
суб’єктами надання 
безоплатної 
первинної правової 

1 



допомоги 

Захід 1.4.10. Забезпечення 
роботи дистанційного пункту 
доступу до БПД на базі 
Хмельницького 
міськрайонного відділу філії 
ДУ “Центр пробації” 

Бляхарська І. А. – начальник 
відділу правопросвітництва 
та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної 
первинної правової допомоги 

14 січня 
5 лютого 
6 березня 

Кількість 
консультувань 
(не менше) 

3 

Відділ 
правопросвітництва 
та взаємодії з 
суб’єктами надання 
безоплатної 
первинної правової 
допомоги 

3 

Захід 1.4.11. Забезпечити 
надання адресної правової 
допомоги громадянам, які не 
можуть самостійно 
пересуватися (незахищеним 
верствам  
населення): 
- м. Хмельницький; 
- Хмельницький р-н; 
- смт. Віньківці; 
- Віньковецький р-н; 
- м. Волочиськ;  
- Волочиський р-н; 
- м. Городок; 
- Городоцький р-н; 
- м. Деражня;  
- Деражнянський р-н; 
- Летичівська ОТГ; 
- Меджибіжзька ОТГ; 
- смт Ярмолинці; 
- Ярмолинецький р-н. 
 

Бовсун М.А. - головний 
спеціаліст відділу правової 
інформації та консультацій 
Біла О. В. – начальник 
відділу «Віньковецьке бюро 
правової допомоги» 
Байда А. Л. – начальник 
відділу «Волочиське бюро 
правової допомоги» 
Кляхін А. А. - начальник 
відділу «Городоцьке бюро 
правової допомоги». 
Сідлецька О. В. –  начальник 
відділу «Деражнянське бюро 
правової допомоги» 
Поплавська Н. М. -  
начальник відділу 
«Летичівське бюро правової 
допомоги» 
Куцоконь О.В. - начальник 
відділу  

 

По мірі необхідності - 
Відділ правової 
інформації та 
консультацій 

- 

«Віньковецьке бюро 
правової допомоги  

«Волочиське бюро 
правової допомоги»  

«Городоцьке бюро 
правової допомоги»  

«Деражнянське бюро 
правової допомоги»  

«Летичівське бюро 
правової допомоги»  

«Старосинявське 
бюро правової 
допомоги», 

 



“Старосинявське бюро 
правової допомоги” 
Костюк Н.В.. – заступник 
начальника відділу 
«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 

«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги»  

Захід 1.4.12.Організація та 
робота дистанційного пункту 
консультування громадян на 
базі Хмельницького 
окружного 
адміністративного суду 

Глазунова О.Г. - головний 
спеціаліст відділу 
представництва 
 

31 січня 
28 лютого 
28 березня 

Кількість 
консультацій  3 

Відділ 
представництва 3 

5 

Завдання 1.5. 
Забезпечення 

належної якості 
послуг, що надаються 
клієнтам системи 

БПД 

Захід 1.5.1. Визначення 
обґрунтованої потреби у 
залученні адвокатів, 
забезпечення укладання 
контрактів з адвокатами 
системи БПД  

Свідерська Н.В.. – заступник 
начальника відділу 
організації надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги та роботи 
з адвокатами 

31 січня 

Пропозиції 1 
Відділ організації 
надання безоплатної 
вторинної правової 
допомоги та роботи з 
адвокатами 

1 

Захід 1.5.2 Проведення 
анкетування клієнтів МЦ 
щодо якості отриманих 
послуг, наданих 
працівниками МЦ 

Бовсун М.А. - головний 
спеціаліст відділу правової 
інформації та консультацій 

28 березня 

Кількість 
анкетувань 1 

Відділ правової 
інформації та 
консультацій 

1 

Захід 1.5.3. Організація та 
проведення навчальних 
семінарів, заходів із 
підвищення кваліфікації, 
обміну досвідом адвокатів, 
які надають БВПБ 

Свідерська Н.В.. – заступник 
начальника відділу 
організації надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги та роботи 
з адвокатами 

21 березня 

Кількість 
проведених заходів 1 

Відділ організації 
надання безоплатної 
вторинної правової 
допомоги та роботи з 
адвокатами 

1 

6 

Завдання 1.6.  
Залучення зовнішніх 
ресурсів та виконавців 
заходів/програм/проек
тів, фандрейзинг 

Захід 1.6.1. Робота з розвитку 
партнерських мереж та 
взаємодії з ОМС з метою 
розроблення та прийняття 
місцевих програм надання 
БПД залучення у якості їх 
виконавців якнайширшого 

Бляхарська І. А. – начальник 
відділу правопросвітництва 
та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної 
первинної правової допомоги 
Біла О. В. – начальник 
відділу «Віньковецьке бюро 

 
 

Перша декада 
лютого  

За потребою  
Відділ 
правопросвітництва 
та взаємодії з 
суб’єктами надання 
безоплатної 
первинної правової 

 



кола громадських організацій 
відповідного профілю: 
 
- Програма  правової 
допомоги та правової освіти 
населення Летичівського 
району на 2019-2020 роки 
 

 

правової допомоги» 
Байда А. Л. – начальник 
відділу «Волочиське бюро 
правової допомоги» 
Кляхін А. А. - начальник 
відділу «Городоцьке бюро 
правової допомоги». 
Сідлецька О. В. –  начальник 
відділу «Деражнянське бюро 
правової допомоги» 
Поплавська Н. М. -  
начальник відділу 
«Летичівське бюро правової 
допомоги» 
Куцоконь О.В. - начальник 
відділу  
“Старосинявське бюро 
правової допомоги” 

Костюк Н.В.. – заступник 
начальника відділу 

«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 

допомоги 

 
«Віньковецьке бюро 
правової допомоги  

 
«Волочиське бюро 
правової допомоги»  

 
«Городоцьке бюро 
правової допомоги»  

4 лютого 
«Деражнянське бюро 
правової допомоги»  

 
«Летичівське бюро 
правової допомоги»  

 

«Старосинявське 
бюро правової 
допомоги», 

 

 «Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги»  

ІІ. Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток людського потенціалу правничої спільноти  
та партнерських мереж системи БПД 

7 Завдання 2.1. 
Розвиток людських 
ресурсів, в тому числі 
пулу юристів місцевих 
центрів (відділи 
БППД, 
представництваправо

Захід 2.1.1. Вивчення 
актуальних потреб в 
правових знаннях 
працівників місцевого 
центру: 

Гоцький Г.І.- директор 
центру 
Корчинська В.П. - заступник 
начальника відділу 
організаційної роботи, 
юридичного забезпечення 
діяльності та персоналу 

Перша декада 
березня 

Кількість 
пропозицій 4 

Відділ організаційної 
роботи, юридичного 
забезпечення 
діяльності та 
персоналу 

1 



просвітництва та 
бюро) для виконання 
функції 
представництва 

Захід 2.1.2. Проведення 
нарад, семінарів, навчань 
для керівників та 
спеціалістів бюро правової 
допомоги 

 

Гоцький Г.І.- директор 
центру 
Корчинська В.П. - заступник 
начальника відділу 
організаційної роботи, 
юридичного забезпечення 
діяльності та персоналу 
Стефанюк Н.С. - начальник 
відділу фінансів, контрактно-
договірної роботи та 
бухгалтерського обліку, 
Бляхарська І. А., Свідерська 
Н.В., Бовсун М.А., Глазунова 
О.Г. 

Перша декада 
березня 

Кількість заходів 1 

Відділ організаційної 
роботи, юридичного 
забезпечення 
діяльності та 
персоналу 
 

1 

8 

Завдання 2.2. 
Підвищення 
кваліфікації адвокатів 
та організація обміну 
досвідом між ними 

Захід 2.2.1. Надання 
консультативної, 
методичної та практичної 
допомоги адвокатам 

Свідерська Н.В.. – заступник 
начальника відділу 
організації надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги та роботи 
з адвокатами 

21 березня 

Кількість надання 
методичної 
допомоги 

(у разі наявності 
потреби) 

- 

Відділ організації 
надання безоплатної 
вторинної правової 
допомоги та роботи з 
адвокатами 

- 

9 Завдання 2.3. 

Створення та 

Захід 2.3.1. Внесення 
пропозицій щодо 
проведення навчання 

Гоцький Г.І.- директор 
центру 
Корчинська В.П. - заступник 

Друга декада 
березня 

Кількість 
пропозицій (за 
потребою) 

- 



розвиток 
міжрегіональних 
ресурсно-
комунікаційних 
платформ 

 

працівників місцевого 
центру,  

 

 

 

 

начальника відділу 
організаційної роботи, 
юридичного забезпечення 
діяльності та персоналу 
Стефанюк Н.С. - начальник 
відділу фінансів, контрактно-
договірної роботи та 
бухгалтерського обліку, 
Бляхарська І. А. – начальник 
відділу правопросвітництва 
та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної 
первинної правової допомоги 
Свідерська Н.В. – заступник 
начальника  відділу 
організації надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги та роботи 
з адвокатами 
Бовсун М.А. –головний 
спеціаліст відділу правової 
інформації та консультацій, 
Глазунова О.Г. - головний 
спеціаліст відділу 
представництва 

Відділ організаційної 
роботи, юридичного 
забезпечення 
діяльності та 
персоналу 
 

- 

10 

Завдання 2.4.  
Розвиток довідково-
інформаційної 
платформи правових 
консультацій 
«WikiLegalAid» 

Захід 2.4.1. Складення та 
розміщення правових 
консультацій на довідково-
інформаційній платформі  
“WikiLegalАid” в 
установленому порядку  

Бовсун М.А. – головний 
спеціаліст відділу правової 
інформації та консультацій, 
Сідлецька О. В. –  начальник 
відділу «Деражнянське бюро 
правової допомоги» 

28 березня 

Кількість 
електронних 
консультацій 

2 

Відділ правової 
інформації та 
консультацій 

1 

22 березня 
«Деражнянське бюро 
правової допомоги» 1 

Захід 2.4.2. Редагування та 
підтримання в актуальному 

Бовсун М.А. – головний 
спеціаліст відділу правової 

 
Кількість оновлень 
(за потребою) - 



стані правових консультацій 
довідково-інформаційної 
платформи  “WikiLegalАid” 

 

інформації та консультацій, 
Глазунова О.Г. - головний 
спеціаліст відділу 
представництва 
Біла О. В. – начальник 
відділу «Віньковецьке бюро 
правової допомоги» 
Байда А. Л. – начальник 
відділу «Волочиське бюро 
правової допомоги» 
Кляхін А. А. - начальник 
відділу «Городоцьке бюро 
правової допомоги». 
Сідлецька О. В. –  начальник 
відділу «Деражнянське бюро 
правової допомоги» 
Поплавська Н. М. -  
начальник відділу 
«Летичівське бюро правової 
допомоги» 
Куцоконь О.В. - начальник 
відділу “Старосинявське 
бюро правової допомоги” 
Костюк Н.В.. – заступник 
начальника відділу 
«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 

Відділ правової 
інформації та 
консультацій 

- 

Відділ 
представництва 

- 

«Віньковецьке бюро 
правової допомоги - 

«Волочиське бюро 
правової допомоги»  - 

«Городоцьке бюро 
правової допомоги» - 

«Деражнянське бюро 
правової допомоги» - 

«Летичівське бюро 
правової допомоги» - 

«Старосинявське 
бюро правової 
допомоги», 

- 

«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 

- 

Розділ ІІІ. Децентралізація системи БПД 
11 

Завдання 3.1.  
Взаємодія між 
регіональними та 
місцевими центрами 
БПД, прийняття 
управлінських рішень 

Захід 3.1.1. Проведення 
реєстрації змін до Положень 
про місцевий центр з 
надання безоплатної 
вторинної правової 
допомоги  

Гоцький Г.І.- директор 
центру 
Корчинська В.П. - заступник 
начальника відділу 
організаційної роботи, 
юридичного забезпечення 
діяльності та персоналу 

30 січня 

Кількість 
проведених 
дій щодо реєстрації 

1 

Відділ організаційної 
роботи, юридичного 
забезпечення 
діяльності та 
персоналу 

1 

Захід 3.1.2. Участь Гоцький Г.І.- директор 9 січня Кількість засідань 2 



директора у засіданнях 
Керівної ради  

центру 
Корчинська В.П. - заступник 
начальника відділу 
організаційної роботи, 
юридичного забезпечення 
діяльності та персоналу 

23 березня Відділ організаційної 
роботи, юридичного 
забезпечення 
діяльності та 
персоналу 

2 

12 

Завдання 3.2.  
Фінансова 
децентралізація 

Захід 3.2.1. Захист МЦ 
перед РЦ на основі 
детальних, економічно 
обґрунтованих розрахунків 
обсягу фінансування та 
штатної чисельності на 
поточний рік 

Гоцький Г.І.- директор 
центру 
Стефанюк Н.С. - начальник 
відділу фінансів, контрактно-
договірної роботи та 
бухгалтерського обліку 

15 січня 

Кількість 
«захистів»  
(у разі потреби) 

1 

Відділ фінансів, 
контрактно-
договірної роботи та 
бухгалтерського 
обліку 

1 

13 

Завдання 3.3. 
Управління людськими 
ресурсами 

Захід 3.3.1. Забезпечення 
обміну досвідом між 
регіональним та місцевими 
центрами Хмельницької 
області 

Корчинська В.П. - заступник 
начальника відділу 
організаційної роботи, 
юридичного забезпечення 
діяльності та персоналу 

Перша декада 
березня 

Кількість 
проведених заходів 

1 

Відділ 
організаційної 
роботи, юридичного 
забезпечення 
діяльності та 
персоналу 

1 

14 Завдання 3.4. 
Моніторинг 
діяльності 
 

Захід 3.4.1. Збір інформації 
щодо основних показників 
діяльності МЦ 
 
 
 
 
 
 

Бляхарська І. А. – начальник 
відділу правопросвітництва 
та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної 
первинної правової допомоги 
Корчинська В.П. - заступник 
начальника відділу 
організаційної роботи, 
юридичного забезпечення 
діяльності та персоналу 
Свідерська Н.В. – заступник 
начальника відділу 

Третя декада 
березня 

Довідка МЦ 1 
Відділ організаційної 
роботи, юридичного 
забезпечення 
діяльності та 
персоналу 

1 

Відділ 
правопросвітництва 
та взаємодії з 
суб’єктами надання 
безоплатної 
первинної правової 
допомоги 

1 



організації надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги та роботи 
з адвокатами 
Бовсун М.А. – головний 
спеціаліст відділу правової 
інформації та консультацій, 
Глазунова О.Г. - головний 
спеціаліст відділу 
представництва 
Біла О. В., Байда А. Л., 
Кляхін А. А., Сідлецька О. 
В., Поплавська Н. М., 
Куцоконь О.В., Костюк Н.В. 

«Віньковецьке бюро 
правової допомоги 

1 

«Волочиське бюро 
правової допомоги»  

1 

«Городоцьке бюро 
правової допомоги» 

1 

«Деражнянське бюро 
правової допомоги» 

1 

«Летичівське бюро 
правової допомоги» 

1 

«Старосинявське 
бюро правової 
допомоги» 

1 

«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 

1 

Захід 3.4.2. Аналіз 
результатів роботи МЦ, 
проблемних питань та 
шляхів їх вирішення 
 

Бляхарська І. А. – начальник 
відділу правопросвітництва 
та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної 
первинної правової допомоги 
Корчинська В.П.,Свідерська 
Н.В., Бовсун М.А., Глазунова 
О.Г. 

Третя декада 
березня 

Довідка МЦ, звіт 
про проведену 
роботу 

1 

Відділ організаційної 
роботи, юридичного 
забезпечення 
діяльності та 
персоналу 

1 

Захід 3.4.3. Надання 
методичної допомоги бюро 
правової допомоги, 
здійснення технічного 
супроводу оргтехніки 
- «Віньковецьке бюро 

Бляхарська І. А. – начальник 
відділу правопросвітництва 
та взаємодії з суб’єктами 
надання безоплатної 
первинної правової допомоги 
Корчинська В.П. - заступник 
начальника відділу 

30 січня 
 

Кількість виїздів 3 
«Віньковецьке бюро 
правової допомоги 1 

27 лютого 
 

«Городоцьке бюро 
правової допомоги» 1 



правової допомоги 
- «Городоцьке бюро 
правової допомоги» 
- «Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 
 

організаційної роботи, 
юридичного забезпечення 
діяльності та персоналу 
Свідерська Н.В. – заступник 
начальника відділу 
організації надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги та роботи 
з адвокатами 
Бовсун М.А. – головний 
спеціаліст відділу правової 
інформації та консультацій, 
Глазунова О.Г. - головний 
спеціаліст відділу 
представництва 

28 березня «Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 

1 

 




