
 



 Організувати виїзні прийоми 
громадян керівництвом 
Кам’янець-Подільського міс-
цевого центру з надання безо-
платної вторинної правової 
допомоги  у районах що обслу-
говуються Центром з  надання 
безоплатної вторинної право-
вої допомоги 

Ільчишен М.В. директор 
Бартиш В.І. заступник 
директора 

жовтень-
грудень 

2016 року  
(за окремим 
графіком) 

  

Організувати виїзні круглі сто-
ли з керівництвом органів ви-
конавчої влади та органів міс-
цевого самоврядування райо-
нів що обслуговуються 
Кам’янець-Подільським місце-
вим центром з надання безо-
платної вторинної правової 
допомоги  та керівництвом 
Кам’янець-Подільського міс-
цевого центру з надання безо-
платної вторинної правової 
допомоги 

Ільчишен М.В. директор 
Бартиш В.І. заступник 
директора 

жовтень-
грудень 

2016 року  
(за окремим 
графіком) 

  

Забезпечення збо-
ру,  узагальнення 
та аналізу резуль-
татів роботи 
центру 

Організація та проведення на-
рад  з керівниками структур-
них підрозділів  Кам’янець-
Подільського місцевого центру 
з надання безоплатної вторин-
ної правової. 

Ільчишен М.В. директор 
Бартиш В.І. заступник 
директора 

13.10.2016 
27.10.2016 
10.11.2016 
24.11.2016 
15.12.2016 
29.12.2016 

  



 Підготувати звіт про виконан-
ня плану роботи центру за ІІІ-й 
квартал 2016 року та розгляну-
ти його на нараді з працівни-
ками центру 

Сілецька І.М. - 
головний бухгалтер; 
Задорожна А.В. -  
начальник відділу пра-
вової інформації та кон-
сультацій; 
Плахотнік І.С. -  
начальник відділу орга-
нізації надання безопла-
тної вторинної правової 
допомоги та роботи з 
адвокатами; 
Петрунькова Т.Ф. -  
начальник відділу пред-
ставництва; 
Пархоменко В.О. -  
в.о. начальника відділу 
правопросвітництва та 
взаємодії з суб'єктами  
надання первинної пра-
вової допомоги; 
Деньгуб Д. С. 

начальник відділу пер-
соналу, інформаційної 
та матеріальної інфра-
структури матеріальної 
інфраструктури 

До 06 жовтня  
2016 року 

  



Забезпечення рів-
них можливостей 
для доступу до 
безоплатної вто-
ринної правової 
допомоги 
суб’єктів, визначе-
ним у п.п. 1, 2, 8-
12 Закону України 
«Про безоплатну 
правову допомогу» 

Здійснювати прийом та реєст-
рацію осіб, що звертаються до 
місцевого центру, роз'яснюва-
ти їм положення законодавст-
ва, перевіряти належність осіб, 
які звернулись до центру, до 
категорій осіб, які мають право 
на отримання безоплатної вто-
ринної правової допомоги 

Задорожна А.В. 
начальник відділу пра-
вової інформації та кон-
сультацій 

Постійно 

  

Забезпечити підготовку проек-
тів наказів про надання та при-
пинення надання безоплатної 
вторинної правової допомоги 

Задорожна А.В. 
начальник відділу пра-
вової інформації та кон-
сультацій 

Постійно 

  

Забезпечити видання доручень 
адвокатам для надання безо-
платної вторинної правової 
допомоги, скасування або при-
пинення таких доручень в 
установленому порядку 

Плахотнік І.С. 
начальник відділу орга-
нізації надання безопла-
тної вторинної правової 
допомоги та роботи з 
адвокатами 

Постійно 

  

Забезпечення рів-
номірного наван-
таження та розпо-
ділу справ між 
адвокатами 

Забезпечити аналіз рівня  на-
вантаження  та розподілу справ 
між адвокатами 

Плахотнік І.С. 
начальник відділу орга-
нізації надання безопла-
тної вторинної правової 
допомоги та роботи з 
адвокатами 

Постійно 

  

Забезпечення ана-
лізу кількості від-
мов адвокатів від 
отримання дору-
чень. 

Здійснювати аналіз кількості 
відмов адвокатів від отримання 
доручень за ІV квартал 2016 
року 

Плахотнік І.С. 
начальник відділу орга-
нізації надання безопла-
тної вторинної правової 
допомоги та роботи з 
адвокатами 

До 28.12.2016  

  



Забезпечення при-
йняття та передачу 
актів БВПД з від-
повідними додат-
ками 

Здійснювати реєстрацію, опра-
цювання, перевірку актів з від-
повідними додатками,  надання 
їх на затвердження директору 
та передання їх до Регіональ-
ного центру з надання безопла-
тної вторинної правової допо-
моги у Хмельницькій області 

Плахотнік І.С. 
начальник відділу орга-
нізації надання безопла-
тної вторинної правової 
допомоги та роботи з 
адвокатами 

Постійно 

  

Забезпечення кон-
тролю за дотри-
манням правил 
протипожежної 
безпеки в Центрі 
та охорони праці 

Провести  інструктажі з питань 
протипожежної безпеки, охо-
рони праці 

Деньгуб Д. С. 
начальник відділу пер-
соналу, інформаційної 
та матеріальної інфра-
структури 

Один раз на 
квартал 

  

Забезпечення 
участь працівників 
місцевого центру у 
семінарах та інших 
заходах організо-
ваних місцевим 
центром. 

Забезпечити організацію внут-
рішніх навчань з працівниками 
Кам’янець-Подільського міс-
цевого центру з надання безо-
платної вторинної правової 
допомоги 

Ільчишен М.В. директор 
Бартиш В.І. заступник 
директора 

жовтень-
грудень 

2016 року  

  

Забезпечення 
участь працівників 
місцевого центру у 
семінарах та інших 
заходах організо-
ваних місцевим 
центром. 

Організувати  участь праців-
ників місцевого центру у семі-
нарах та інших заходах органі-
зованих місцевим центром. 

Ільчишен М.В. директор 
Бартиш В.І. заступник 
директора 

жовтень-
грудень 

2016 року  

  



Здійснювати захо-
ди щодо запобі-
гання проявам ко-
рупції в місцевому 
центрі 

- Проводити роз’яснювальну 
роботу серед працівників 
центру з метою запобігання 
проявам корупції. 
- Провести навчання щодо ос-
новних положень законодавст-
ва з питань запобігання про-
явам корупції в центрі. 
- Забезпечити попередження 
осіб, які претендують на поса-
ди, про спеціальні обмеження, 
встановлені Законом України 
«Про засади запобігання і про-
тидії корупції» 

Ільчишен М.В. директор 
Бартиш В.І. заступник 
директора 

жовтень-
грудень 

2016 року  

  

 
Фінансово-господарська діяльність Центру 

 
 Підготувати та направити до 

Регіонального центру : 
- інформацію про фонд оплати 
праці  працівників центру; 
- фінансовий звіт  за  квартали 
2016 року; 
- форму № 7 – звіт про забор-
гованість бюджетних установ. 

 
Сілецька І.М.  
головний бухгалтер  

 
щомісячно 
до 2 числа 

  



 Підготувати та направити до 
Кам’янець-Подільської ОДПІ 
ГУДФС у Хмельницькій обла-
сті  
податковий розрахунок сум 
доходу, нарахованого (спла-
ченого) на користь фізичних 
осіб, і сум утриманого з них 
податку. 

 
Сілецька І.М.  
головний бухгалтер 

 
 
 

 
щомісячно  
до 20 числа  

 

  

 Підготувати та направити до 
Головного управління Держа-
вної казначейської служби 
України: 
- фінансовий звіт  за  квартали 

2016 року; 
- форму № 7 – звіт про забор-

гованість бюджетних уста-
нов  

Сілецька І.М.  
головний бухгалтер 

 
 
 
 

щоквартально  
до 5 числа 
щомісячно  
до 5 числа   

  

 Підготувати та направити до 
Пенсійного фонду України 
персоніфікований облік пра-
цівників установи  

Сілецька І.М.  
головний бухгалтер 

 
щомісячно  
до 20 числа  

  

Забезпечити над-
силання звітів за 
ІІІ квартал до 
Державної фіска-
льної служби 

Підписання засобами ЕЦП та 
надсилання, програмним засо-
бом Cоната 

Деньгуб Д. С. 
начальник відділу пер-
соналу, інформаційної 
та матеріальної інфра-
структури 

До 10 жовт-
ня 

  



Забезпечити над-
силання місячних 
звітів до Держав-
ної фіскальної 
служби та Пенсій-
ного фонду Украї-
ни 

Підписання засобами ЕЦП та 
надсилання, програмним засо-
бом Cоната 

Деньгуб Д. С. 
начальник відділу пер-
соналу, інформаційної 
та матеріальної інфра-
структури 

До 20 числа 
щомісячно 

  

 
Забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги 

 
Забезпечення дос-
тупу до БПД гро-
мадянам  Дунає-
вецького, Новоу-
шицького та Че-
меровецького ра-
йонів 

Забезпечити роботу виїзного 
пункту кунсультування для 
здійснення прийому грома-
дян: 
 
Староушицької селищної ра-
ди; 
 
 
Жванецької сільської ради;   
 
 
Орининської,  
 сільської ради 

Задорожна А.В. 
начальник відділу 
правової інформації та 
консультацій 

 
 
 
 

 
 
 

20.10.2016 
24.11.2016 
22.12.2016 

 
11.10.2016 
08.11.2016 
06.12.2016 

 
12.10.2016 
09.11.2016 
07.12.2016 

  

 Організувати зустріч у форматі 
круглого столу із керівництвом 
Кам’янець-Подільського відді-
лу поліції  Головного управ-
ління Національної поліції в 
Хмельницькій області  

Пархоменко В.О.  
в.о. начальника відділу 
правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами 
надання первинної пра-
вової допомоги 

18.11.2016 

  



 Організувати зустріч у форматі 
круглого столу із керівництвом 
Чемеровецького районного 
відділу поліції  Головного 
управління Національної полі-
ції в Хмельницькій області 

Чемеровецьке бюро 
правової допомоги 

14.10.2016 

  

 Організувати зустріч у форматі 
круглого столу із керівництвом 
Дунаєвецького районного від-
ділу поліції  Головного управ-
ління Національної поліції в 
Хмельницькій області 

Дунаєвецьке бюро пра-
вової допомоги 

17.11.2016 

  

 Організувати зустріч у форматі 
круглого столу із керівництвом 
Новоушицького районного 
відділу поліції  Головного 
управління Національної полі-
ції в Хмельницькій області 

Новоушицьке бюро пра-
вової допомоги 

16.12.2016 

  

 Організувати зустріч із суддя-
ми  Кам’янець-Подільського 
міськрайонного суду з метою 
розвитку доступу населення до 
безоплатної правової допомоги 

Пархоменко В.О.             
в.о. начальника відділу 
правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами 
надання первинної пра-
вової допомоги 

20.12.2016 

  

 Організувати зустріч із суддя-
ми  Чемеровецького районного 
суду з метою розвитку доступу 
населення до безоплатної пра-
вової допомоги 

Чемеровецьке бюро 
правової допомоги 

20.12.2016 

  



 Організувати зустріч із суддя-
ми  Дунаєвецького районного 
суду з метою розвитку доступу 
населення до безоплатної пра-
вової допомоги 

Дунаєвецьке бюро пра-
вової допомоги 

20.12.2016 

  

 Організувати зустріч із суддя-
ми  Новоушицького районного 
суду з метою розвитку доступу 
населення до безоплатної пра-
вової допомоги 

Новоушицьке бюро пра-
вової допомоги 

20.12.2016 

  

Розширення дос-
тупу до БПД для 
громадян, які про-
живають у відда-
лених районах та 
містах 

Організувати роботу виїзних 
мобільних пунктів консульту-
вання для здійснення прийому 
громадян (залучення представ-
ників громадських організацій) 

Задорожна А.В. 
начальник відділу пра-
вової інформації та кон-
сультацій  
Чемеровецьке бюро 
правової допомоги Ду-
наєвецьке бюро право-
вої допомоги  
Новоушицьке бюро пра-
вової допомоги 

Жовтень – 
грудень 2016 

року 

  

Розширення дос-
тупу до БПД для 
громадян похилого 
віку та інвалідів, 
які знаходяться в 
будинках інтерна-
тах (залучення 
представників 
громадських орга-
нізацій) 

Організація та участь у роботі 
виїзних консультаційних пунк-
тів у Черчецький будинок-
інтернат для громадян похило-
го віку та інвалідів 

Задорожна А.В. 
начальник відділу пра-
вової інформації та кон-
сультацій 
Чемеровецьке бюро 
правової допомоги 31.10.2016  

 



Забезпечення на-
дання адресної 
БПД особам, які 
обмежені у пере-
суванні 
 

Організація та участь у роботі 
виїзного мобільного пункту у 
Китайгородському будинку-
інтернат для громадян похило-
го віку та інвалідів 

Задорожна А.В. 
начальник відділу пра-
вової інформації та кон-
сультацій 
Пархоменко В.О.             
в.о. начальника відділу 
правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами 
надання первинної пра-
вової допомоги 

24.11.2016  

 

 Організація та участь у роботі 
виїзного мобільного пункту у 
Дунаєвецькому психоневроло-
гічному інтернаті 

Задорожна А.В. 
начальник відділу пра-
вової інформації та кон-
сультацій 
Дунаєвецьке бюро пра-
вової допомоги 

01.11.2016  

 

Розширення дос-
тупу до БПД для 
дітей-сиріт та ді-
тей, позбавлених 
батьківського пік-
лування та жертв 
насильства в сім'ї 
(у тому числі спі-
льно із громадсь-
кими організація-
ми та службою у 
справах  дітей) 

Організувати роботу мобільно-
го пункту для здійснення при-
йому громадян, які перебува-
ють в Оринінській ЗОШ-
інтернат І-ІІІ ст 

Задорожна А.В. 
начальник відділу пра-
вової інформації та кон-
сультацій 
Пархоменко В.О.             
в.о. начальника відділу 
правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами 
надання первинної пра-
вової допомоги 

24.10.2016  

 



 Організувати роботу мобільно-
го пункту для здійснення при-
йому громадян, які перебува-
ють у Кам'янець-Подільській 
спеціалізованій школі-інтернат 
І-ІІІ ступенів "Славутинка" 
 

Задорожна А.В. 
начальник відділу пра-
вової інформації та кон-
сультацій 
Пархоменко В.О.             
в.о. начальника відділу 
правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами 
надання первинної пра-
вової допомоги 

26.10.2016  

 

 Організувати роботу мобільно-
го пункту для здійснення при-
йому громадян, які перебува-
ють у Новоушицькій спеціалі-
зованій школі-інтернат І-ІІІ 
Хмельницької обласної ради 

Задорожна А.В. 
начальник відділу пра-
вової інформації та кон-
сультацій 
Новоушицьке бюро пра-
вової допомоги 

25.10.2016  

 

Розширення дос-
тупу до БПД для 
осіб, на яких  по-
ширюється дія  
Закону України  
"Про біженців  та  
осіб,  які  потре-
бують  додатково-
го  або тимчасово-
го захисту 

Організація робочої зустрічі, 
участь у нараді з представни-
ками Кам'янець-Подільського 
міського відділу Управління 
Державної міграційної служби 
України для визначення кількі-
сних показників та правових 
проблем, які виникають у даної 
групи суб’єктів права на БВПД 

Пархоменко В.О.             
в.о. начальника відділу 
правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами 
надання первинної пра-
вової допомоги 03.11.2016  

 



Розширення дос-
тупу до БПД для 
ветеранів  війни  та 
осіб,  на яких по-
ширюється дія 
Закону України 
"Про  статус  вете-
ранів  війни,  гара-
нтії  їх  соціально-
го захисту", осіб,  
які  мають  особ-
ливі  заслуги та 
особливі трудові 
заслуги перед Ба-
тьківщиною,  осіб,  
які належать до  
числа  жертв наци-
стських пересліду-
вань 

Організація та забезпечення 
діяльності мобільного консу-
льтпункту на базі Громадської 
організації «Підтримка інвалі-
дів та учасників АТО» 

Задорожна А.В. 
начальник відділу пра-
вової інформації та кон-
сультацій 
Пархоменко В.О.             
в.о. начальника відділу 
правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами 
надання первинної пра-
вової допомоги 

07.12.2016  

 

 Організація та забезпечення 
діяльності мобільного консу-
льтпункту на базі Громадської 
організації «Учасників АТО» в 
м.  Кам’янець-Подільському 

Задорожна А.В. 
начальник відділу пра-
вової інформації та кон-
сультацій 
Пархоменко В.О.             
в.о. начальника відділу 
правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами 
надання первинної пра-
вової допомоги 

08.12.2016  

 



Розширення дос-
тупу до БПД для 
осіб щодо яких суд 
розглядає справу 
про надання психі-
атричної допомоги 
в примусовому 
порядку 

Організувати та провести  ро-
бочу зустріч із головою та суд-
дями Кам’янець-Подільського 
міськрайонного суду 

Пархоменко В.О.             
в.о. начальника відділу 
правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами 
надання первинної пра-
вової допомоги 

20.12.2016  

 

 Організація робочої зустрічі із 
головою та суддями Чемерове-
цького районного суду 

Чемеровецьке бюро 
правової допомоги 21.12.2016  

 

 Організація робочої зустрічі із 
головою та суддями Дунаєве-
цького районного суду 

Дунаєвецьке бюро пра-
вової допомоги 22.12.2016  

 

 Організація робочої зустрічі із 
головою та суддями Новоуши-
цького районного суду 

Новоушицьке бюро пра-
вової допомоги 23.12.2016  

 

Розширення дос-
тупу до БПД для 
внутрішньо пере-
міщених осіб 

Організація робочої                                                                                                          
зустрічі з учасниками 
Громадської організації 
«Об’єднання переселенців 
України в м. Кам’янець-
Подільський» з метою 
з’ясування кількісних 
показників та правових 
проблем, які виникають у даної 
групи суб’єктів права на БВПД 

Пархоменко В.О.             
в.о. начальника відділу 
правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами 
надання первинної пра-
вової допомоги 

28.10.2016  

 



 Організація робочих                                                                                                          
зустрічей із внутрішньо 
переміщеними особами, які 
перебувають на обліку у 
центрах Соціального захисту 
населення  з метою з’ясування 
кількісних показників та 
правових проблем, які 
виникають у даної групи 
суб’єктів права на БВПД 

Дунаєвецьке бюро пра-
вової допомоги; Чеме-
ровецьке бюро правової 
допомоги; Новоушицьке 
бюро правової допомоги 21.11.2016  

 

Забезпечення дос-
тупу до БПД для 
осіб, які не можуть 
самостійно пере-
суватися 

Організація та участь у роботі 
виїзних консультаційних 
пунктів на базі  
територіальної первинної 
організації "УТОС" 
 

Задорожна А.В. 
начальник відділу пра-
вової інформації та кон-
сультацій 
Пархоменко В.О.             
в.о. начальника відділу 
правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами 
надання первинної право-
вої допомоги 

Жовтень - гру-
день 2016 

 

 

Забезпечення дос-
тупу до БПД шля-
хом створення ди-
станційних пунктів 

Забезпечення роботи мережі 
дистанційних пунктів доступу 
до БПД з використанням 
системи «Бібліоміст» , а також 
налагодження системи  
надання БПД в режимі Skype 
зв'язку  на відповідній 
території 
 

Пархоменко В.О.             
в.о. начальника відділу 
правопросвітництва та 
взаємодії з су б’єктами 
надання первинної пра-
вової допомоги 

Жовтень - гру-
день 2016 

 

 



Забезпечення дос-
тупу до БПД шля-
хом організації та 
проведення тема-
тичних заходів 
(налагодження 
співпраці із про-
вайдерами БППД) 

Взяти участь у семінарах, 
організованих для безробітних 
у: 
Кам’янець-Подільському 
міському та районному 
центрах зайнятості, а також 
Чемеровецькому, 
Новоушицькому, 
Дунаєвецькому районних 
центрах зайнятості 

Пархоменко В.О.             
в.о. начальника відділу 
правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами 
надання первинної пра-
вової допомоги Дунає-
вецьке бюро правової 
допомоги Чемеровецьке 
бюро правової допомоги 
Новоушицьке бюро пра-
вової допомоги 

Жовтень - гру-
день 2016 

 

 

Забезпечення ін-
формування насе-
лення щодо права 
та можливості  
отримання безо-
платної правової 
допомоги 

Забезпечити здійснення вулич-
ного інформування населення 
(жителів громади, гостей  
Кам’янець-Подільського, Ду-
наєвецького, Новоушицького, 
Чемеровецького   районів 
 

Пархоменко В.О.             
в.о. начальника відділу 
правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами 
надання первинної пра-
вової допомоги Дунає-
вецьке бюро правової 
допомоги Чемеровецьке 
бюро правової допомоги 
Новоушицьке бюро пра-
вової допомоги 

Жовтень - гру-
день 2016 

 

 

Забезпечувати пі-
дтримку впрова-
дження сучасних 
інформаційних 
технологій у сфе-
рі надання безо-
платної правової 
допомоги 

Встановлення,  реєстрація, пі-
дключення, налаштування 
комп'ютерної та оргтехніки 
Кам’янець-Подільського міс-
цевого центру з надання безо-
платної вторинної правової 
допомоги 

Деньгуб Д. С. 
начальник відділу пер-
соналу, інформаційної 
та матеріальної інфра-
структури 

Постійно 

  



Забезпечувати ро-
боту 
комп’ютерного 
обладнання  та 
оргтехніки 
Центру 

Технічний огляд, сервісні 
операції, сканування антиві-
русом комп'ютерної техніки 

Деньгуб Д. С. 
начальник відділу пер-
соналу, інформаційної 
та матеріальної інфра-
структури 

Постійно 

  

Забезпечити  об-
слуговування, ад-
міністрування та 
моніторинг мере-
жевого обладнан-
ня локальної 
комп’ютерної ме-
режі Центру 

Адміністрування мережі Деньгуб Д. С. 
начальник відділу пер-
соналу, інформаційної 
та матеріальної інфра-
структури 

Постійно 

  

Виявляти та по-
переджати недо-
ліки у роботі пра-
цівників Центру 
під час викорис-
тання 
комп’ютерного, 
периферійного, 
обладнання та 
оргтехніки, спеці-
ального, систем-
ного та ліцензій-
ного програмного 
забезпечення 

Моніторинг та допомога Деньгуб Д. С. 
начальник відділу пер-
соналу, інформаційної 
та матеріальної інфра-
структури 

 
Постійно 

  

Забезпечити без-
перебійне функ-
ціонування та ад-
міністрування ІР-
телефонії в 
Центрі 

Налаштування, підключення, 
ознайомлення працівника 

Деньгуб Д. С. 
начальник відділу пер-
соналу, інформаційної 
та матеріальної інфра-
структури 

Постійно 

  



 
Підвищення кваліфікації адвокатів та організація обміну досвідом між ними 

 
Підвищення ква-
ліфікації адвокатів 
системи безоплат-
ної вторинної пра-
вової допомоги 

Проведення  круглих столів з 
адвокатами, що співпрацюють 
з Кам'янець-Подільським міс-
цевим центром з надання безо-
платної вторинної правової 
допомоги 

Бартиш В.І., заступник 
директора центру 
Плахотнік І.С. 
начальник відділу орга-
нізації надання безопла-
тної вторинної правової 
допомоги та роботи з 
адвокатами 

28.10.2016 
25.11.2016 
23.12.2016 

  

 Надання методичної та прак-
тичної допомоги адвокатам з 
питань оформлення актів  на-
дання безоплатної вторинної 
правової допомоги до них 

Плахотнік І.С. 
начальник відділу орга-
нізації надання безопла-
тної вторинної правової 
допомоги та роботи з 
адвокатами 

Періодично, 
при виникнен-
ні проблемних 
питань 

  

Висвітлення кра-
щих справ роботи 
адвокатів  системи 
безоплатної вто-
ринної правової 
допомоги 

Забезпечити висвітлення на 
сторінці центру в Facebook 
хроніки успішних справ адво-
катів системи безоплатної вто-
ринної правової допомоги 

Плахотнік І.С. 
начальник відділу орга-
нізації надання безопла-
тної вторинної правової 
допомоги та роботи з 
адвокатами 

Не менше од-
ного разу в 

місяць 

  

Забезпечити про-
ведення тренінгів 
та круглих столів 

Підключення, налаштування 
техніки, допомога у створення 
інформаційного контенту, фо-
тографування заходу  

Деньгуб Д. С. 
начальник відділу пер-
соналу,  інформаційної 
та матеріальної інфра-
структури 

За датами ви-
значеними 

Координацій-
ним центром, 
Регіональним 
центром або 

Місцевим 
центром 

  

 
Інтеграція первинної і вторинної правової допомоги на рівні територіальних громад 

 



Організовувати 
комунікаційні за-
ходи з метою об-
міну досвідом між 
суб’єктами надан-
ня безоплатної 
первинної право-
вої допомоги. 

Письмово повідомляти устано-
ви, підприємства, організації 
про діяльність та контакти К-П 
МЦ з НБВПД 

Пархоменко В.О.             
в.о. начальника відділу 
правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами 
надання первинної пра-
вової допомоги 

Не менше, ніж 
4 раз на квар-

тал  

  

 Налагодити співпрацю (прове-
сти зустрічі) із працівниками 
місцевих ЗМІ із якими не вда-
лось налагодити співпрацю за 
ІІІ квартал 2016 року 

Пархоменко В.О.             
в.о. начальника відділу 
правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами 
надання первинної пра-
вової допомоги 

Жовтень-
грудень 2016 

року 

  

 Проведення роботи із моніто-
рингу та налагодження взаємо-
дії з існуючими провайдерами 
послуг з БППД громадського 
сектору 

Пархоменко В.О.             
в.о. начальника відділу 
правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами 
надання первинної пра-
вової допомоги 

Не менше, ніж 
1 раз на місяць 

  

 Налагодження довгострокових 
партнерських стосунків з існую-
чими провайдерами послуг з гро-
мадського сектору (підписання 
Меморандумів про співпрацю) 

Пархоменко В.О.             
в.о. начальника відділу 
правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами 
надання первинної пра-
вової допомоги 

Не менше, ніж 4 
раз на квартал 

  

 Провести правові заходи в межах 
декади правових знань (бесіди, 
тематичні зустрічі) в закладах 
культури та трудових колективах 
підприємств, установ, організацій. 

Пархоменко В.О.             
в.о. начальника відділу 
правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами 
надання первинної пра-
вової допомоги 

Один раз на 
квартал 

  



 Підготувати та проводити роботу 
з наповненням Реєстру рекомен-
дованих суб’єктів надання БППД 

Пархоменко В.О.             
в.о. начальника відділу 
правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами 
надання первинної пра-
вової допомоги 

Жовтень-
грудень 2016 

року 

  

 Підготувати та подати на затвер-
дження плани роботи відділу на І 
квартал 2017 року 

Пархоменко В.О.             
в.о. начальника відділу 
правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами 
надання первинної пра-
вової допомоги 

Грудень 2016 
року 

  

Забезпечення 
інтеграції первинної 
і вторинної правової 
допомоги на рівні 
територіальних 
громад 

Здійснити аналіз доступу 
громадян до безоплатної правової 
допомоги в територіальних 
громадах, які обслуговуються 
центром шляхом опитування та 
анкетування 

Пархоменко В.О.             
в.о. начальника відділу 
правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами 
надання первинної право-
вої допомоги 

Жовтень - гру-
день 2016 

 

 

 Забезпечити регулярне оновлення 
даних паспортів територіальних 
громад  
 

Пархоменко В.О.             
в.о. начальника відділу 
правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами 
надання первинної право-
вої допомоги 

Жовтень - гру-
день 2016 

 

 

Забезпечення 
взаємодії з 
суб'єктами надання 
БППД 
 

Узгодити проекти програм з  
надання безоплатної правової 
допомоги із відповідними 
органами, а також винести їх на 
розгляд сесії 

Пархоменко В.О.             
в.о. начальника відділу 
правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами 
надання первинної право-
вої допомоги 

Жовтень - гру-
день 2016 

 

 



Інтеграція  
первинної і 
вторинної правової 
допомоги 

Провести круглий стіл на тему 
«Забезпечення доступу до БПД у 
територіальних громадах» 
з представниками громадських 
організацій, органів влади, 
місцевого самоврядування для 
визначення проблемних питань та 
стратегічних напрямів розбудови 
системи БПД у регіоні 

Пархоменко В.О.             
в.о. начальника відділу 
правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами 
надання первинної право-
вої допомоги 

28.11.2016  

 

 Провести круглий стіл на тему 
«Бюро правової допомоги, як 
доступ до якісної правової допо-
моги» 
з представниками громадських 
організацій, органів влади, місце-
вого самоврядування для визна-
чення проблемних питань та 
стратегічних напрямів розбудови 
системи БПД у регіоні 

Чемеровецьке бюро пра-
вової допомоги 

03.11.2016  

 

 Провести круглий стіл на тему 
«Доступна безоплатна правова 
допомога у громаді» 
з представниками громадських 
організацій, органів влади, місце-
вого самоврядування для визна-
чення проблемних питань та 
стратегічних напрямів розбудови 
системи БПД у регіоні 

Дунаєвецьке бюро право-
вої допомоги 

19.10.2016  

 



 Провести круглий стіл на тему 
«Діяльність та функції новоство-
рених бюро правової допомоги» 
з представниками громадських 
організацій, органів влади, місце-
вого самоврядування для визна-
чення проблемних питань та 
стратегічних напрямів розбудови 
системи БПД у регіоні 

Новоушицьке бюро право-
вої допомоги 

14.12.2016  

 

 Провести тематичні зустрічі з 
представниками органів влади і 
місцевого самоврядування – 
суб’єктами надання безоплатної 
первинної правової допомоги, для 
подальшої взаємодії та співпраці з 
центром БПВД 

Пархоменко В.О.             
в.о. начальника відділу 
правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами 
надання первинної право-
вої допомоги Дунаєвецьке 
бюро правової допомоги 
Чемеровецьке бюро пра-
вової допомоги Новоуши-
цьке бюро правової допо-
моги 

Не менше 12 
разів на квартал 

 

 

 Провести правові заходи в межах 
декади правових знань (бесіди, 
тематичні зустрічі) в закладах 
культури та трудових колективах 
підприємств, установ, організацій 

Пархоменко В.О.             
в.о. начальника відділу 
правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами 
надання первинної право-
вої допомоги Дунаєвецьке 
бюро правової допомоги 
Чемеровецьке бюро пра-
вової допомоги Новоуши-
цьке бюро правової допо-
моги 

Не менше 4 рази 
на квартал 

 

 



Забезпечення 
співпраці з органами 
місцевого 
самоврядування та 
місцевими органами 
виконавчої влади в 
наданні безоплатної 
правової допомоги 

Надіслати листи в ОМС на тери-
торії юрисдикції місцевого 
центру з проектом Програм на-
дання безоплатної первинної пра-
вової допомоги на 2017 рік 

Пархоменко В.О.             
в.о. начальника відділу 
правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами 
надання первинної право-
вої допомоги 

25.10.2016   

 Відвідати засідання сесій відпові-
дних ОМС на яких буде розгляда-
тись питання про затвердження 
Програм надання безоплатної 
первинної правової допомоги на 
2017 рік 

Пархоменко В.О.             
в.о. начальника відділу 
правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами 
надання первинної право-
вої допомоги Дунаєвецьке 
бюро правової допомоги 
Чемеровецьке бюро пра-
вової допомоги Новоуши-
цьке бюро правової допо-
моги 

Жовтень - гру-
день 2016 року 

  

Проведення заходів 
(зустрічей, семінарів 
тощо) з метою 
налагодження 
співпраці з метою 
укладення 
меморандумів 

Забезпечити укладення договорів, 
меморандумів про взаємодію та 
співпрацю 

Пархоменко В.О.             
в.о. начальника відділу 
правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами 
надання первинної право-
вої допомоги 

Жовтень - гру-
день 2016 року 

 

 

Посилення правової 
спроможності 
громад 

Розробити Дорожню карту «Дос-
тупна безоплатна правова допо-
мога у громаді»  на території  
Кам’янець – Подільського району 
та міста, Дунаєвецького, Чемеро-
вецького та Новоушицького ра-
йонів 

Пархоменко В.О.             
в.о. начальника відділу 
правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами 
надання первинної право-
вої допомоги 

25.10.2016  

 



 
Забезпечення функціональної взаємодії місцевих центрів з регіональним центром з надання БВПД 

 
Отримання Коор-
динаційним 
центром з надання 
правової допомоги 
актуальних, досто-
вірних статистич-
них даних про стан 
надання в Україні 
безоплатної право-
вої допомоги для 
потреб аналізу, 
планування та мо-
ніторингу системи 
безоплатної право-
вої допомоги. 

Підготувати та направити до 
Регіонального центру  звіт за 
формою статистичного спосте-
реження за наданням безопла-
тної вторинної правової допо-
моги 

Плахотнік І.С.,  
начальник відділу орга-
нізації надання безопла-
тної вторинної правової 
допомоги та роботи з 
адвокатами 

До 02-числа 
кожного міся-
ця наступного 

за звітним 

  

Забезпечення сво-
єчасного отриман-
ня Регіональним 
центром від  міс-
цевого центру ста-
тистичних даних 
про стан надання 
безоплатної вто-

Підготувати та направити до 
Регіонального центру з  інфор-
мацію щодо видання доручень 
місцевим центром адвокатам, 
які надають БВПД, по ЦАС, а 
також інформації  щодо кіль-
кості припинених, скасованих 
доручень 

Плахотнік І.С.,  
начальник відділу орга-
нізації надання безопла-
тної вторинної правової 
допомоги та роботи з 
адвокатами 

Щопонеділка 
Протягом ква-

рталу 

  



ринної правової 
допомоги. 

Підготувати та направити до 
Регіонального центру  інфор-
мацію щодо видання доручень 
Регіональним та  місцевим 
центром з надання БВПД, 
оплати послуг та кількості 
прийнятих актів адвокатів, які 
надають безоплатну вторинну 
правову допомогу 

Плахотнік І.С.,  
начальник відділу орга-
нізації надання безопла-
тної вторинної правової 
допомоги та роботи з 
адвокатами 

Щопонеділка 
Протягом ква-

рталу 

  

Здійснення моні-
торингу якості на-
дання безоплатної 
вторинної правової 
допомоги особам, 
які постраждали 
від дій Російської 
Федерації 

Підготувати та направити до 
Регіонального центру з надан-
ня БВПД у Хмельницькій об-
ласті, які вважають себе пост-
раждалими від дій Російської 
Федерації 

Задорожна А.В. 
начальник відділу пра-
вової інформації та кон-
сультацій 

До 1-го числа 
кожного місяця 
наступного за 

звітним 

  

Поширення кра-
щих справ успіш-
ного захисту адво-
катами безоплатної 
вторинної правової 
допомоги міст та 
районів, на які по-
ширюється юрис-
дикція місцевого 
центру 

Підготувати та направити до 
Регіонального центру з надан-
ня БВПД у Хмельницькій об-
ласті хроніку успішних справ 
за дорученнями, виданими 
центром 

Задорожна А.В. 
начальник відділу пра-
вової інформації та кон-
сультацій До 4-го числа 

кожного місяця 
наступного за 

звітним 

 
 

 



Розширення мож-
ливості надання 
первинної та вто-
ринної правової 
допомоги у циві-
льних та адмініст-
ративних  
 

Підготувати  та направити до 
Регіонального центру з надан-
ня БВПД у Хмельницькій об-
ласті інформацію про роботу 
мережі дистанційних пунктів 
доступу до безоплатної право-
вої допомоги  

Задорожна А.В. 
начальник відділу пра-
вової інформації та кон-
сультацій 

До 10-го числа  
місяця наступ-
ного за звітним 

кварталом 

  

Здійснення конт-
ролю фінансового 
стану центру 

Підготувати інформацію про 
стан фінансування соціальних 
виплат, інформацію про хід 
виконання постанови Кабінету 
Міністрів України від 
22.04.2015 №318 «Про удоско-
налення механізму виплати 
заробітної плати працівникам 
бюджетних установ та держав-
ної соціальної допомоги» та 
дані про стан розрахунків го-
ловних розпорядників бюдже-
тних коштів за енергоносії та 
житлово-комунальні послуги 
та надіслати її до Регіонально-
го центру з надання безоплат-
ної вторинної правової допо-
моги у Хмельницькій області 

Сілецька  І.М.,  
головний  
бухгалтер 

До 02-числа 
кожного міся-
ця 

  



Узгодження пи-
тань, пов’язаних з 
формуванням бю-
джетного запиту, 
кошторису, штат-
ного розпису, по-
місячного плану 
асигнувань, розра-
хунків до кошто-
рису місцевого 
центру та внесен-
ням змін до них, та 
інших питань 

Участь у засіданнях Керівної 
ради 

Ільчишен М.В.,  
директор центру 

щоквартально 

  

 
Розвиток інституційної спроможності, ресурсів місцевого центру до виконання його функцій 

 
Забезпечення роз-
витку інституцій-
ної спроможності 
місцевого центру 
шляхом залучення 
додаткового фі-
нансування  

Підготувати пакети документів 
щодо прийняття районних та 
міської програм безоплатної 
правової допомоги населенню: 

    

Програма безоплатної правової 
допомоги населенню Кам'яне-
ць-Подільського району на 
2017 рік 

Ільчишен М.В.,  
директор центру  
Пархоменко В.О.             
в.о. начальника відділу 
правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами 
надання первинної пра-
вової допомоги 

Листопад 2016 
року  

  



Програма безоплатної правової 
допомоги населенню Дунаєве-
цького району на 2017 рік 

Ільчишен М.В.,  
директор центру  
Пархоменко В.О.             
в.о. начальника відділу 
правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами 
надання первинної пра-
вової допомоги 

Жовтень 2016 
року  

  

Програма безоплатної правової 
допомоги населенню Новоу-
шицького  району на 2017 рік 

Ільчишен М.В.,  
директор центру  
Пархоменко В.О.             
в.о. начальника відділу 
правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами 
надання первинної пра-
вової допомоги 

Листопад 2016 
року  

  

 Програма безоплатної правової 
допомоги населенню Чемеро-
вецького району на 2017 рік 

Ільчишен М.В.,  
директор центру  
Пархоменко В.О.             
в.о. начальника відділу 
правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами 
надання первинної пра-
вової допомоги 

Грудень 2016 
року  

  

Забезпечення 
комунікації 
центрів надання 
БВПД у 
Хмельницькій 
області  з 
партнерами 

Забезпечення оновлення даних 
довідкових баз 
даних та засобів зв’язку з міс-
цевими органами державної 
влади, органами місцевого са-
моврядування та всіма партне-
рами, з якими співпрацює 
Кам’янець-Подільський місце-
вий центр з надання БВПД 

Пархоменко В.О.             
в.о. начальника відділу 
правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами 
надання первинної пра-
вової допомоги 

Жовтень - гру-
день 2016 року 

 

 



Консультативно-
методична 
діяльність 

Розробка інформаційного 
матеріалу для місцевих ОМС, а 
також проведення пілотних 
тренінгів для посадових осіб 
ОМС з питань удосконалення 
ними надання БППД  

Пархоменко В.О.             
в.о. начальника відділу 
правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами 
надання первинної пра-
вової допомоги 

Жовтень - 
грудень 2016 

року 
 

 

Забезпечення 
інформування 
громадян про 
порядок доступу 
до безоплатної 
правової допомоги 

Забезпечити розміщення на 
інформаційних стендах  
сільських територіальних 
громад інформаційних 
матеріалів про порядок 
доступу до безоплатної 
правової допомоги та засоби 
зв'язку з Кам’янець-
Подільським місцевим 
центром: 
 

Пархоменко В.О.             
в.о. начальника відділу 
правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами 
надання первинної пра-
вової допомоги Дунає-
вецьке бюро правової 
допомоги Чемеровецьке 
бюро правової допомоги 
Новоушицьке бюро пра-
вової допомоги 

Жовтень - гру-
день 2016 року 

 

 

Запровадження 
онлайн — 
консультацій 

Проводити на сторінці центру 
в соціальній мережі Facebook 
надання консультацій з 
юридичних питань громадянам 
в режимі онлайн. 
Забезпечити надання онлайн 
консультування громадян за 
допомогою Skype зв'язку. 
 

Пархоменко В.О.             
в.о. начальника відділу 
правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами 
надання первинної 
правової допомоги 

Жовтень - 
грудень 2016 

року 
 

 



Залучення ресурсів 
органів виконавчої 
влади, органів 
місцевого 
самоврядування, 
місцевих громад 

Забезпечити розміщення 
інформаційних плакатів про 
діяльність Кам'янець - 
Подільського МЦ на 
інформаційних стендах  
сільських рад, а також 
новоутворених ОТГ 

Пархоменко В.О.             
в.о. начальника відділу 
правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами 
надання первинної 
правової допомоги 
Дунаєвецьке бюро 
правової допомоги 
Чемеровецьке бюро 
правової допомоги 
Новоушицьке бюро 
правової допомоги 

Жовтень - 
грудень 2016 

року 
 

 



 
Взаємодія із засобами масової інформації 

 
Здійснювати ви-
ступи  в засобах 
масової інформації 
з роз’яснення за-
конодавства з пи-
тань надання безо-
платної вторинної 
правової допомоги 

 Плахотнік І.С. 
начальник відділу орга-
нізації надання безопла-
тної вторинної правової 
допомоги та роботи з 
адвокатами 

 
Щомісячно 
до 30 числа 

  

Поширення інфо-
рмації (підготовка 
публікацій та 
складання та роз-
силка прес-релізів) 
через інформаційні 
агентства 

 Пархоменко В.О. 
в.о. начальника відділу 
правопросвітництва та 
взаємодії з суб'єктами  
надання первинної пра-
вової допомоги 

не менше, ніж 
раз на місяць 

  

Поширення інфо-
рмації (підготовка 
публікацій, скла-
дання та розсилка 
прес-релізів)  у 
місцевих друкова-
них ЗМІ 

 Пархоменко В.О. 
в.о. начальника відділу 
правопросвітництва та 
взаємодії з суб'єктами  
надання первинної пра-
вової допомоги 

не менше, ніж 
раз на місяць 

  



Поширення інфо-
рмації про роботу 
системи безоплат-
ної правової допо-
моги через місцеві 
телерадіо компанії 
(участь у теле та 
радіо програмах, у 
тому числі в пря-
мих ефірах, тема-
тичних інтерв’ю, 
тематичних ток- 
шоу, обговореннях 
тощо) 

 Пархоменко В.О. 
в.о. начальника відділу 
правопросвітництва та 
взаємодії з суб'єктами  
надання первинної пра-
вової допомоги 

не менше, ніж 
раз на місяць 

  

Поширення інфо-
рмації про роботу 
системи БПД в 
місцевих інтернет 
виданнях   

 Пархоменко В.О. 
в.о. начальника відділу 
правопросвітництва та 
взаємодії з суб'єктами  
надання первинної пра-
вової допомоги 

не менше, ніж 
раз на місяць 

  

Інформаційна під-
тримка сторінки 
центру у соціаль-
ній мережі 
Facebook 

 Пархоменко В.О. 
в.о. начальника відділу 
правопросвітництва та 
взаємодії з суб'єктами  
надання первинної пра-
вової допомоги 

не менше, ніж 
п`ять раз на 

тиждень 

  

Забезпечити ви-
світлення інфор-
мації на сторінці у 
мережі Facebook 

 Деньгуб Д. С. 
начальник відділу пер-
соналу,  інформаційної 
та матеріальної інфра-
структури 

Постійно 

  



 


