
- -., 

п/п 
Найменування 

завдання 

Завдання 1.1. 
Проведет/Я 

правопросвіmNUІ/ЬJ..їtХ 

1. 
(і11фо1л1аційNо-

роз'яСNЮВОЛЬf/1/Х, 

J..'О,11уНі/\СІ111116ТІІІХ) 

заходів для гро.11ад та 

спільнот, зокре.11а 

щодо л10:>1сл11востей 

для вирішешт 

---

. 

\ 

Відповідальний ' 

Найменування заходу для виконавець заходу 
Термін (дата) 

виконання завдання (на рівні відділу 
, або службової особи*) 

виконання заходу 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Директор Хмельницького 

м1сцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

Найменування 

показників 
Значення 

результативності 
показників 

виконання заходу 

та перелік 
результативності 

відповідальних 
виконання заходу 

виконавців 

І. Переорієнтація системи БПД з надання правової допомоги окремим фізичним особам 
на посилення правової спроможності та поавових можливостей територіальних громад 

Бляхарська І . А. - начальник 
Кіл 1,к ість заходів 1 

Захід 1.1.2. П ідтримання в відділу правопросв~ництва 

актуаль ному стані карти та взаємодії з суб 'єктами 

правових потреб надання безоплатної Хмельн11цью1й МЦ 

первинної правової До 27 вересня надання БВПД 
1 

допомоги 

Захід 1.1.3. Організація та Бляхарська І. А . - начальник 

проведення бесід із учнями відділу правопросвітн ицтва 
Кількість '3аходів 20 

загал ьноосвпн 1х шкіл, та взаємодії з суб'єктами 

гімназій, навчально- надання безоплатної 
06 вересня 

х~1ельниц1,киі1 МЦ 
13 вересня 

... 
первинної правово·і надання БВПД 

.) 

виховних комплекс~в, 20 вересня · 



правових питань; участь у виховних годинах, допо;1,10п1 

змісту 

рефор.11, 

основних іграх із школяра~1и на Біла О. В. ~ начальник 18 липня 
15 серпня 

«Віньковецьке бюро 

правової допомоги» 
2 

що правові теми спрямованих відді.1у «Віньковецьке бюро 

на запоб ігання випадкам правової допомоги» 
проводяться Урядо.н 

насильства в сім 'ї та Байда А. Л. - начальник 
Украіни та виконання злочинності серед вщд1лу «Волочиське бюро 12 вересня 

17 вересня 
«Во.1очиське бюро 

правопросвіmниць-,.;_ог 

о проею11у "Я МАЮ 

ПРАВО" 

неповнолітніх : 
- Райковецька ЗОШ І-ІІІ ст. 
- Гелетинецька ЗОШ І-ПІ ст . 

- Чорноостр і вський НВК 

- Віньковецький НВК І-П 
ступенів та гі мназії 

- Пилипоолександр і вська 

школа 

- Волочиський НВК 
- Копачівська ЗОШ І-ПІ ст. 

- Спортивно-техн і чний клуб 

(бесіда) 

- Городоцька початкова 
школа (виховна година) 

- Пільноолексинецька 
ЗОШ(виховна година) 

- Яблунівська ЗОШ l-ll ст. 
- Деражнянська ЗОШ 1-
ПІст.№2 

- Гречинецью1й НВК «ЗОШ 
І-ІІІ ступенів-дошкільний 

заклад» 

- Головчинецька ЗОШ І-П 
ступенш 

- Баламуті вський НВК ЗОШ 

І-ІІІ ст. 

- Михайлівська ЗОШ І-ІІІ ст. 
- Монастироцька ЗОШ І-ІІІ 

ст. 

правової ДОПОМОГИ }) 

Кляхін А . А. - начальник 
правової ДОПОМОГИ)) 

2 

відділу «Городоцьке бюро 1--- --------+----------+-----------1 

правової допомоги». 

Сідлецька О. В . - начальник 

відділу <<Деражнянське бюро 

правової допомогю> 

11 липня 
19 серпня 

27 вересня 

«Городоцьке бюро 

правової допомогю> 
з 

Поплавська Н. М. - 1------------+----------+----- ------1 

начальник ВІДДІЛУ 

<<Летичівське бюро правової 

ДОПО\10ГИ » 

18 вересня 
21 вересня 

«Деражнянське бюро 

правової допомоги» 
2 

Куцоконь О.В. - го,;ювний 1--- - --------+----------+------ - - ---1 

спеціаліст відділу 

'·Старосинявське бюро 

правової допо1'1оги · .. 
Бояркіна А. А. - начальник 

7 вересня, 
24 вересня 

«Летичівське бюро 

правової допомоги» 
2 

відділу «Ярмолинецьке 1--- --------+-----------+-----------1 

бюро правової до1юмогю> 
05 вересня 
12 вересня 
19 вересня 

10 вересня 
18 вересня 
26 вересня 

«Старосинявське 

бюро правової 

ДОПОі\ЮП1», 

«Ярмолинецьке бюро 

правової допомоги» 

з 

з 

Зах ід 1.1.4. Орган ізація та Байда А. Л. - начальник Кількість заходів 4 



' 

r:=::1,__,.._ ·-- 8c;r..,.,.-,_-___ -_-,,_-~__-__ ,_-___ --,-_ 

проведення сем~нарш, в ідділу «Волочиське бюро 

круглих столів, зустрічей із правової допомоги» 

студентами у вищих Поплавська Н. М . -
навчальних закладах, ПТУ, начальник від.цілу 
лщеях, коледжах, «Летичі вське бюро правової 

5 вересня 
19 вересня 

«Волочиське бюро 

правової допомоги» 
2 

спрямованих на запобігання допомоги» f------------+------------т------------1 

ЗЛОЧИННОСТІ серед МОЛОДІ , 

випадків домашнього 

насильства, дискримінації: 

- Волочиський промислово

аграрний професійний л іцей 

- Професійний аграрний 

ліцей 

Захід 1.1.5. Орган ізація та Бляхарська І. А . - начальник 

проведення семінарів, відділу правопросвітництва 

лекцій, бесід спрямованих та взаємодії з суб'єктами 

на роз'яснення зм істу надання безоплатної 

ключових реформ (.~м ін у 11ернинної правової 

законодавстві) у трудових допомоги 

колективах , територіальних Біла О . В. - начальник 

громадах в тому чисш про відділу «Віньковецьке бюро 

виконання 

правопросвітницькоrо 

проекту "Я МАЮ ПРАВО" 

- Райковецька сільська рада 
- Гелетинецька сільська 
рада - Чорноострівська ОТГ 
- Віньковецька районна 

. . . 
державна адм1юстращя 

правової ДОПОМОГИ)) 

Байда А. Л. - начальник 

вщдшу «Волочиське бюро 

правової допомогИ>> 

Кляхін А. А. - · начальник 
вщщлу «Городоцьке бюро 

правової допомоги». 

Сідлецька О. В. - начальник 

10 вересня 
27 вересня 

«Летичівське бюро 

правової допомоги» 

Кількість заходів 

__':':: __ -----, __ ,----_-,-~1---·----------

26 липня 
31 серпня 
28 вересня 

24 липня 
22 серпня 
19 вересня 

Хмельницький МЦ 

надання БВПД 

«Віньковецьке бюро 

правової допомоги 

2 

24 

-

з 

3 

- Центр надання 
адм1юстративних послуг 

Віньковецької районної 

державної адм 1н1страції 

- Державна Волочиська 
виконавча служба 

відділу «Деражнянське бюро 1----------- +------ -----+------- ----1 

- ДНЗ «Сонечко» 
- Війтовецька ОТГ 
- Копач івської ЗОШ І-ІІІ ст. 

- ДНЗ «Казка» (бесіда) 
- Городоцький 

правової допомоги» 

Поплавська Н. М. 

начальник в1дд 1лу 

«Летичівське бюро правової 

ДОПО\ЮГИ» 

Куцоконь О.В . -
спеціаліст 

··старосинявське 

правової допомоги" 

головний 

ВІДДІ:lУ 

бюро 

Бояркіна А. А. - начальник 

11 липня 
16 серпня 
17 вересня 

12липня 

15 серпня 
20 вересня 

«Волоч не ьке бюро 

правової ДОПОМОГИ» 
3 

«Городоцьке бюро 

правової допомоги» 
3 



РЕМ(семінар) відділу «Ярмо;~инеuьке 

- Станція ·'В ікторія '' (лекція) бюро правової допомоги» 
09 липня - Деражнянський райнний 
14 серпня 

«Деражнянське бюро ,., 
uентр соціальних служб для правової допомоги» 

.) 

с ім»ї, дітей та молоді 12 вересня 

- Управл іння соціального 

захисту населення 

Деражнянської РДА 15 серпня, 
«ЛетІІч івське бюро - Деражнянське відділення 22 серпня, з 

ПФУ 25 вересня 
правової допоl\ЮГИ>> 

- Громада села Русан івці, 

- Трудовий колектив 
05 липня <(Старосинявське Державного підприємства 

«Летич івське лісове 08 серпня бюро правової з 

господарство», 20 вересня ДОПОМОГ!!>> 

- Трудовий колектив ТОВ 

«Летичів Агро» 

- Трудовий колектив 
Баламутівського НВК ЗОШ 

10 вересня І-ІІІ ст. «Яр!-.юлинецьке бюро 
- Трудовий колектив 18 вересня 

правової допомоги» 
з 

Михайлівської ЗОШ І-ПІ ст. 26 вересня 

·- " . . -- ~ -•-- ., ___ - Трудовий колектив 
-. .-аос --.--.--.......- -~.,._-..- -.-_ -..; _ _- ...-·=---....~-- ·--__.......с_ ~ -·· ~ -..- -~----· -....... -~- ..... -....-- .. --.. ··-· -- _,...- .... L;r--ю-·-- _,,..~ - =-- 1...--.... - ·-·-=· . ..._....___,._ =--=,-.. .... -_ ~ .-r.... • .-· -----....-. І= 

Монастироцької ЗОШ ]-ПТ -
ст. 

Захід 1.1.6. Проведення Бляхарська І . А. - начальник 10 липня 
Кількість заходів 27 ·- бесід, відді.1у правопросвітництва 14 серпня семшарш, лекц1и, 

спрямованих на запоб ігання та взає:модії з суб·єктами 4 вересня Хмельницький МЦ 
4 

безроб іттю для ос іб , ЯКІ надання безоплатної 11 вересня надання БВПД 

шукають роботу та первинної правової з липня 
<<Віньковецьке бюро 

перебувають на обліку в допомоги 7 серпня 
правової допомоги 

з 

Центрах зайнятості Біла О . В. - начальник 4 вересня 
- Хмельницький міський відділу «Віньковецьке бюро з липня 

бюро 
центр зайнятост і ; правової ДОПОМОГИ» 7 серпня 

«Во.1очиське 
з 

- Хмельницький Байда А. л. - начальник 4 вересня 
правової допоl\юги» 

районний центр ВJДДІЛ)' «Во.1очиське бюро 13 липня 
зайнятості ; правової ДОПОМОГИ» 17 серпня «Городоцьке бюро 

4 - Віньковецький Кляхін А. А . - нача,1ьн11к 14 вересня правової допомоги» 

районний центр ВІДДІЛУ «Городоцьке бюро 25 вересня 



-== = ========= 

зайнятості; правової допомоги». 1 О липня 
Волочиський районний Сідлецька О. В. - начальник 14 серпня 

«Деражнянське бюро 

правової допомоги» 
з 

центр зайнятості ; відділу «Деражнянське бюро 11 вересня 
І------;;__-----+----------+---------~ 

Городоцький Районний правової допомоги» 

центр зайнятості; Поплавська Н. М. 

Деражнянський начальник відділу 

районний центр 

зайнятості ; 

Летичівський 

районний центр 

зайнятості; 

Старосинявський 

районний центр 

зайнятості; 

Ярмолинецький 

районний центр 

зайнятості. 

«Летичівське бюро правової 

ДОПОМОГИ» 

Куцоконь О.В. - головний 

спеціаліст 

''Старосинявське 

правової допо1\rогу(" 

в1дд 1лу 

бюро 

Бояркіна А . А. - начальник 

відділу «Ярмолинецьке 

бюро правової допомоги» 

Бляхарська Т . А. - начальник 

відділу правопросвітництва 
Захід 1.1.7. Організація та 

та взаємодії з суб'єктами 
проведення семінарів , 

лекцій, бесід з інвалідами, 

яю мають вади слуху, зору 

- Хмельницька обласна 
організація УТОС 

- Волочиська громадська 
організація інвалідів 

- Хмельницька 
територіальна первинна 

організація УТОС 

- Летичівська територіальна 
первинна організація УТОС 

надання безоплатно·~ 

первинної правової 

ДОПО:\ЮГИ 

Байда А. Л. - начальник 

вщд1лу «Волочиське бюро 

правової допомоги» 

Сідлецька О. В. - начальник 

відділу «Деражнянське бюро 

правової ДОПОМОГИ» 

Куцоконь О.В. - го,1овний 

спеціаліст 

·'Старосинявське 

правової ДОПОі\ІОГИ .. .. 

відділу 

бюро 

Захід 1.1.8. Організація та Бляхарська І. А. - начальник 

проведення вуличного відділу правопросвітництва 

інфорі\!ування громади та взаємодії з суб'єктами 
Хмельницької області в надання безоплатної 

тor-.-ry числ, про виконання первинної правової 

10 липня 
14 серпня 
11 вересня 

02 липня 
02 серпня 
03 вересня 

з липня, 

10 липня , 

7 серпня, 

4 вересня 

28 вересня 

20 серпня 

14 вересня. 

24 вересня 

16 серпня 

«Летичівське бюро 

правової допомоги» 

«Старосинявське 

бюро правової 

допомоги» 

«Ярмолинецьке бюро 

правової допомоги» 

Кількість ·.шходів 

Хмельницький МЦ 

надання БВПД 

«Волочиське бюро 

правової ДОПОМОГИ» 

Деражнянське бюро 

правової допомоги» 

«Старосинявське 

бюро правової 

ДОПОМОГИ>> 

Кількість вуличних 

інформувань 

Хмельницький МЦ 

надання БВПД 

з 

з 

4 

4 

l 

8 



2. 

Завдання 1.2. 
Розвитт,: .нереJІСі 

партнерів та 

неза.1еJІСНИХ 

провайдерів надання 

БПД, на.чагодJ1сення 

співпраці із нюш та 

надання .нетодичної 

допо.ноги з .нетою 

удоскона.1ення 

надання ни.ни БПД та 

виконат-ІЯ 

правопросвітницьког 

о проекту "Я МАЮ 

ПРАВО" 

правопросвітницького допомоги 

проекту <<Я МАЮ ПРАВО! >> Біла О. В. - начальник 

- - м. Хмельницький; відділу «Віньковецьке бюро 

- смт. Віньківці; правової допомог11» 

- м. Волочиськ; Байда А. Л. - начальник 

28 серпня 
«Віньковецьке бюро 

правової допомоги 

1----------------------+-----------1 

24 липня 
<<Волочиське бюро 

правової допомоги» 
- м . Городок; відділу <<Волочиське бюро 1---------- ------------+-----------1 

- м. Деражня; правової допомоги» 

- смт.Летичів; Кляхін А. А. - начальник 22 серпня 
«Городоцьке бюро 

правової допомоги» 
- смт. Стара Синява відділу «Городоцьке бюро>-----------+-----------+-------------< 
- смт. Ярмолинці; правової допо:моги». 

Сідлецька О. В. - начальник 

відділу <<Деражнянське бюро 

правової допомоги» 

Поплавська Н. М. 

15 липня 
«Деражнянське бюро 

правової допомоги» 
f-----------+----------+-----------, 

23 серпня 
«Летичівське бюро 

правової ДОПОМОГЮ> 
начальник вщд1.1у f-----------+----------+---------..., 
«Летичівське бюро правової <<Старосинявське 

допо'vюги» 25 липня бюро правової 1 
Куцоконь О.В. - головний допомоги». >-----------+-----+-- ---+-------------< . . . . 
спешашст в 1дд~лу 

··старосинявське бюро 

правової допомоп(' 

Бояркіна А. А. - начальник 

вщщлу «Ярмолинеuьке 

бюро 11равової до110моги>> 

Зах ід 1.2.1 . Організація та Бляхарська І. А. - начальник 

проведення робочих вщдшу правопросвітництва 

зустрічей, навчальних та взаємодії з суб'єктами 

сем інарів з керівниками надання бе-зоплатної 

громадських організацій ( із первинної правової 

ДОПОМОГИ громадськими 

оргаюзашями, 

представляють 

учасників А ТО 

яю Байда А. Л. - начальник 

інтереси відділу <<Волочиське бюро 

та членів їх 

сімей, внутр1шньо 

переміщених осіб, соціально 

вразливих верств населення) 

- Центр допомоги 
учасникам А ТО 

- ГО «Воїни АТО 

Волоч ищини» 

правової допомоги» 

Сідлецька О. В. - начальник 

відділу «Деражнянське бюро 

правової допоl\1оги» 

Куцоконь О.В. - головний 

спеціаліст 

·'Старосинявське 

правової допомоги '' 

в ідділу 

бюро 

23 серпня 

., ....... ~ ~-- .. - ·-.. ---... -.-·---.---- --,.L·----.. 

20 вересня 

18 липня 

«Ярмолинецьке бюро 

правової допомоги » 

-- -.....-.-- .,--.,_-...- ...------..----

Кількість зустрічей 

Хмельницький МЦ 

надання БВПД 

«Волочиське бюро 

правової ДОПОМОГИ» 

,- ,---·---~ 

4 

І-----------+----------+----------, 

07 вересня 
<<Деражнянське бюро 

правової допомоги» 



= ==:;::=======~-== 

- Деражнянська ГО 
"СПІЛКА 

УЧАСНИКІВ А ТО -
"ПАТРІОТИ» 

- ГО «Старосинявська 
спілка учасників АТО» 

Захід 1.2.2. Проведення 

робочої зустріч і з 

начальнико~1 установ 

в и конання покарань 

Хмельницької об.1асті 

(кримінально-виконавчої 

Г.І .-Гоцький 

центру 

Януш-Мацько 

директор 

Ю.А. 
системи області) 

представ ни ками 

та 
головний спеціал іст в ідді.1у 

центрів 
правової і нформації та 

пробацїї в тому ЧИСЛ! 
консультацій 

14 вересня 

12 вересня 

«Старосинявське 

бюро правової 

ДОПОМОГИ» 

Кількість зустрічей 

Хмельницьки й МЦ 

надання БВПД проведення роз · яснювальної 

роботи з питань реалізації та 

захисту лрав людини -========-~==== --..---- --·------·~ =====~ 
- Райківецька виправна 

колонія № 78 
Захід 1.2.3. Проведення Бляхарська І . А. - начальник 

робочих зустрічей з в1дд1лу правопросвпництва 

керівниками оргаюв та взаємодії з суб'єктами 

державної влади, ОМС міст надання безоплатної 

і район і в: первинної правової 26 липня 
- Трудовий колектив допо;уюп1 31 серпня 

Кількість робочих 

зустрічей 

Хмельницький МЦ 

надання БВПД 

1 

24 

з 

Райковецької сільської ради Біла О. В. - начальник 28 вересня 
І-----~'------+----------+-----------, 

- Трудовий колектив відділу «Віньковецьке бюро 
25 липня 

Гелетинецької сіл ьської правової допомоги» 
2 серпня 

ради Байда А. Л. - начальник 

«Віньковецьке бюро 

правової допомоги 
з 

12 вересня 
- Голова Чорноострівської відділу «Волочиське бюро 1-----------+----------+-----------< 

ОТГ правової допомогю> 

- голова Волочиської ОТГ; Кляхін А. А . - начальник 

- голова Війтовецької ОТГ; вщд1лу «Городоцьке бюро 

- голова Волочиської правової допомоги» . 

Районної ради С ідлецька О. В. - начальник 

- Городоцька районна рада в ідділу «Деражнянське бюро 

- Городоцька районна правової допо1,10ги» 

державна адмністрація Поплавська Н. М. 

5 липня 
22 серпня 

14 вересня 

1 8ли пня 

21 серпня 
25 вересня 

«Волочиське бюро 

правової допомоги» 
з 

«Городоцьке бюро 

правової ДОПОМОГИ» 
з 
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- Городоцька міська рада 
- Голова Яблуні вської 
с ільської ради 

- міський голова міста 
Деражні 

начальни к відді:1у 

«Летич і вське бюро правової 

ДОПО~ЮГИ>> 

Куцоконь О. В. - головний 

спе ц~ал1ст в 1дд1.1у 

12 липня 
09 серпня 

18 вересень 
<<Деражня нське бюро 

правової ДОПОМОГИ» 

с " 08 серпня, ·· таросинявське оюро «Летич і вське бюро 

з 

з 
- Начальник 
Деражнянського відділення 

поліції 

правово·1· допоl\rоги·· 12 вересня, . правової допомоги» 
Бояркі на А . А . - н ач а.1 ьник f--_ _ 1_2_в_е,__рес_~_-1.я ___ -+--- - - - - - - --+-------- - --1 

- Староста с. Варенка, вцд1 лу «Ярмолинецьке 23 липня 
- Заступник голови РДА 
Антошевським Й.К., 

бюро правової допомоги» 24 серпня 
25 вересня 

- Староста с. Русанівці, 
- Старосинявська РДА 
- Старосинявська селищна 
рада 

- Старосинявська районна 
рада 

- Голова Баламутівської 
отг 

- Голова Михайлівської с.р . 

-Староста Монастирок. 

Захід 1.2.5. Розроблення та Біла О. В . - н ач а:1 ьн 11к 

поширення методичних в ідділу «В і ньковецьке бюро 

рекомендацій для орrан1в правової допомоги» 

м1сцевоrо самоврядування Кляхін А. А. - начальник 

10 вересня 
18 вересня 
26 вересня 

-~--·---=----=~== 

28 вересня 

12 липня 

26 вересня 

<<Ста роси ня вське 

бюро правової 

дОПО~ЮГИ>> 

«Ярмолинецьке бюро 

правової допомоги » 

Кількість 

проведених 

навчань 

х~rельницький МЦ 

надання БВПД 

Кіл ькість 

рекомендацій 

«Віньковецьке бюро 

правової до помоги 

з 

з 

4 -~І-

4 



:= ========= 

задля покращення правової відділу «Городоцьке бюро 

об ізнаності громадян та правової допомоrю> . 

доступу до БПД Поплавська Н. М. 

Захід 

мереж~ 

начальник відділу 

«Летичівське бюро правової 

ДОПОМОГИ» 

Бояркіна А. А. - начальник 

ВІДДІЛУ 

бюро 

«Ярмолинецьке 

правової 

допомоrи»правової 

ДОПОМОГИ» 

Бляхарська І. А. - начальник 

1.2.6 Створення вщдІЛУ правопросвітництва 
_ та взаємодії з суб'єктами 

параюристів 
надання безоплатної 

виявлення авторитетних 

ос іб з неповною юридичною первинної правової 
або вищою освітою на допомоги 

24 серпня 

28 вересня 

25 вересня 

28 вересня 

«Городоцьке бюро 

правової допомоги» 

«Летичівське бюро 

правової допомоги» 

«Ярмолинецьке бюро 

правової допомоги» 

Виявлення та 

залучення 

авторитетних осіб 

(постійно) 

Хмельницький МЦ з 

надання БВПД 
Біла О. В. - начальник території громад м1ст, 1-----------+----------+------------1 

селищ. сіл для за.~учення їх відділу «Віньковецьке бюро 
28 вересня 

«Віньковецьке бюро 

правової ДОПОМОГИ в якості параюристів правової допомоги» 
Байда А. Л . - начальник 1-----------+----------+------------1 

залучення таких осіб до 

консультування громади з 

виз начених правових питань 

- м. Хмельницький; 

- Хмельницький р-н ; 

- смт. В іньківц і ; 

- 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. 

вщдІЛу «Волочиське бюро 
28 вересня 

«Волочиське бюро 

правової допомоги» правової допомоги» 
Кляхін А. А. - начальник 1-----------+----------+---- --------1 

відділу «Городоцьке бюро 

правової допомоги». 

Сідлецька О . В. - начальник 

відділу «Деражнянське бюро 

правової допомоrш} 

Поплавська Н . м. 

28 вересня 

28 вересня 

«Городоцьке бюро 

правової ДОПОМОПІ>} 

«Деражнянське бюро 

правової допомоrИ>> 

«Летичівське бюро 
начальник вшд1.1у 28 вересня " 

правово1допомоrи» 
«Летичівське бюро правової 1-----------+-----------+-----------; 
допо:vюrю> «Старосинявське 

Куцоконь О. В. - головний 28 вересня бюро правової 

спеціаліст 

''Старосинявське 

в1дДІлу 1------------1-д'--1 _о_п_о_м_о_r_и_»-'--, -----+------------1 

бюро 
правовоУ допо~·rоrи · .. 
Бояркіна А. А. - начальник 

ВІДДІЛУ 

бюро 

<<Ярмолинецьке 

правової 

допомоrи»правової 

28 вересня 
«Ярмолинецьке бюро 

правовоУдопомоrи» 



3 

··---- --- -- --- ----..- --- ... 

Завдання 

Проведення 

інфор.~10ційно

роз 'яснювальних 

ко.нунікативних 

заходів 

Захід 1.2.7. Робота 

допомоги» 

Бляхарська І. А . - начальник 

ВІДДІЛУ правопросвпнпцтва 

та взаємодії 

надання 

з первинної 

з суб'єктами 

безоплатної 

правової 

розвитку партнерських допо~юги 

мереж та взаємод ії з Біла О. В. - начальник 

органами м1сцевого в ідділу «Віньковецьке бюро 

самоврядування з метою правової допомоги» 

розроблення та прийняття Байда А. л. - начааlЬНИК 

м1сцевих програм надання вщд~лу «Волочиське бюро 

БПД, залучення у якості їх правової допомоги» 

виконавців якнайширшого Кляхін А . А . - начальник 

кола громадських відділу «Городоцьке бюро 

орган ізацій 

профілю ; 

відповідного правової допомоги». 

- Хмельницька МР 
- Віньковецька РДА 
- Волочиська Р ДА 
- Городоцька РДА 
- Городоцька РР 
- Деражнянська МР 
- Летичівська РДА 
- Старосинявська 

рада 

Сідлецька О . В. - начальник 

відділу «Деражнянське бюро 

правової допомопm 

Поплавська Н. м . 

начальник вщдшу 

«Летичівське бюро правової 

ДОПОМОГИ>> 

Куцоконь О.ІЗ. - головний 

спеціаліст 

селищна ·'Старосинявське 

правової допоrvrогич 

відділу 

бюро 

- Ярмолинецька РДА Бояркіна А. А. - нача.1ьник 

відділу 

бюро 

«Ярмолинецьке 

правової 

допомоги»правової 

ДОПО!\ЮГИ» 

Бляхарська І. А. - начальник 

Захід 1.3.1. Проведення вщд1лу правопросвітництва 
1·3· моніторингу щодо та взаємодії з суб 'єктами 

інформаційної присутності у надання безоплатної 

медіа-середовищі 
та 

первинної 

допомоги 

правової 

Зах ід 1.3.2. Висвітлення Бляхарська І. А. - начальник 

заходів та інформування вІДдшу правопросвпництва 

населення через друковаю та взаємодії з суб' єктаІ\Н! 

Постійно -

Хмельницький МЦ з -
28 вересня надання БВПД 

21 вересня 
«Віньковецьке бюро 

правової допомоги 
-

18 вересня 
«Волочиське бюро 

правової допомогю> 
-

25 вересня 
«Городоцьке бюро -
правової допомоги» 

28 вересня 
<<Деражнянське бюро -
правової допомоги» 

26 вересня 
«Летичівське бюро -
правової допомоги» 

1----------+-----------+-----------І 

«Старосинявське 

18 нересня бюро t1ранuнuї 
~- ····-~- ~- -- І =-=-= -

ДОПОМОГИ», 
1----------+------~----+-----------І 

20 вересня 

До 26 липня 
До 31 серпня 
До 28 вересня 

20 вересня 

«Ярмолинецьке бюро 

правової допомоги» 

Кількість 

моніторингів 

Хмельницький МЦ 

надання БВПД 

Кількість 

публікацій 

Хмельницький МЦ 

3 

3 

8 



ЗМІ 

- Хмельницька міська 

газета ·'Проскурів"; 

- Віньковецька районна 

газета «Сільські 

н овини»; 

- Волочиська районна 

газета «Зоря»; 

надання 

первинної 

допомоги 

безоплатної 

правової 

Біла О. В. - начальник 

відділу «Віньковецьке бюро 

правової допомоги» 

Байда А. Л. - начальник 

вщд1лу «Волочиське бюро 

правової допомоги» 

надання БВПД 

1----------------+----------+------------І 

28 вересня 
«Віньковецьке бюро 

правової допомоги 

І-----------+-----------1-----------{ 
«Волочиське бюро 

20 вересня правової допомогю> 

І-----------+-----------1-----------{ 
«Городоцьке бюро - Городоцька районна 

газета «Городоцький 

вісник»; 

28 вересня 
Кляхін А. А. - начальник правової допомоги» 

1----------------+--'----------+------------І 
відділу «Городоцьке бюро «Деражнянське бюро 
правової допомоги ». 28 вересня правової допоі'vюги» 
Сідлецька О. В. - начальник 

- Деражнянська районна 

газета ''Вісник 

Деражнянщини"; відділу «Деражнянське бюро 1----------------+----------+------------1 
- Летичівська районна 

газета «Летич і вська 

газета»; 

Стар()синянська ~ := '-=========~:==-
районна газета 

Ярмолинецька районна 

газета «Вперед» 

правової допомоги» 

Поплавська Н. М. 

начальник ВЩДlЛУ 

«Летичівське бюро правової 

допомоги» 

Куuоконь О.В. - головний 

спеціаліст відділу 

· 'Ст ар оси ня вс ь ке бюро 

правової допомоги'· 

Бояркіна А. А. - начальник 

відділу <оlрмолинецьке 

бюро правової допомоги» 

Бляхарська І. А. - начальник 

Захід 1.3.3. Висвітлення вщд1лу правопросвtтництва 

заходів та інформування та взаємодії з суб'єктами 

населення через надання безоплатної 

телебачення первинної правової 

допомоги 

Бляхарська І. А. - начальник 

Захід · 1.3.5. Висвітлення вщдшу правопросвІТющтва 

заходів та інформування та взаємодії з суб'єктами 

населення через інтернет- надання безоплатної 

видання первинної правової 

допомоги 

Захід 1.3.6. Висвітлення Свідерська Н.В .. - заступник 

успішної практики начальник в1ддшу 

«Летичівське бюро 

26 вересня правової допомоги» 

<<Старосинявське - -- ---
31 липня бюро правової 

допомоги», 

1----------------+----------+-----------

25 вересня 

25 вересня 

До 31 липня 
До 31 серпня 
До 28 вересня 

«Ярмолинецьке бюро 

правової допомоги » 

Кількість 

висвітлень 

Хмельницький МЦ 

надання БВПД 

Кількість 

публікацій 

ХІ\1ельницький МЦ 

надання БВПД 

Кількість 

публікацій 

1 

з 

3 

з 



адвокатів, які надають організаuії надання 

БВПД та співпраuюють з безоплатної вторинної 

МЦ у інтернет ресурсах, правової допо~юги та робот11 

веб-сайтах. соuіа;1ьн11х з адвокатаr.111 

сторінках Facebook 
Бляхарська І. А. - нача;1ьн11к 

відділу правопросвітництва 

та взаоюдії з суб· є ктам 11 

надання безоплатної 

06 липня 
08 серпня 
07 вересня 

первинної правової До 26 липня 
ДОПОМОГИ До 31 серпня 

Хмельн иuьюл1 МЦ 

надання БВПД 

Кількість 

Розповсюджених 

матеріалів (за 

потребою) 

Хмельниuькиі1 МЦ 

з надання БВПД 

з 

Біла О. В. - 11ача.1ьн11к До 28 вересня 
J-----'---l------'-----+----------+---------~ 

відділу «Віньковецьке бюро 11 ли пня «Віньковецьке бюро 
правової допомоги» 

Захід 1.3.7. Розповсюдження 

серед 

пщприємств, 

населення, 

установ, 

22 серпня правової допомоги 
Байда А . Л. - нача.,1ьник 1-----------+----------+---------~ 
відділу (<Во.1оч11ське бюро 5 липня 

організаuій , навчальних 
правової допомогИ>> 7 серпня 

«Волочиське бюро 

правової ДОПОМОГИ» 

закладів інформаuійних 
Кляхін А . А. - нача.1ьник 10 вересня f------L..._----+----------+-----------1 

друкованих та електронних 

матер1атв на правову 

тематику ВІДПОВІДНО ДО 

ВІДд 1лу «Городоцьке бюро 

правової допомоги». 

Сідлецька О . В. - начальник 

відділу «Деражнянське бюро 
інтересів цільової аудиторії 

правової допомоги» 
в тому числі про виконання 

Поплавська Н. м. 
правопросвітницькоrо 

проекту <Jl МАЮ ПРАВО!» начальник в1д:1.1лу 

«Летичівське бюро правової 

допомоги» 

Куuоконь О.В. - головний 

спеціаліст відділу 

21 вересня 

27 липня 
31 серпня 
28 вересня 
11 липня, 
15 серпня, 
12 вересня 

23 серпня 

«Городоцьке бюро 

правової ДОПОМОГІІ » 

«Деражнянське бюро 

правової допомоги» 

«Летичівське бюро 

правової допомогю> 

<<Старосинявське 

бюро правової 

----

·'Старосинявське 

правової допоf\1огин 

ДОПО:О.10ПІ», 
бюро 1-------------1-.:....:___::.__:. _ __:_ ____ -1-_______ __J 

Бояркін а А. А. - начальник 

вщд1лу «Ярмолинецьке 

бюро правової допомоги» 

Захід 1.3.8. Проведення Біла О. В. - начальник 

сем інарів , лекцій , бесід відді.1у «Віньковецьке бюро 

спрямованих на вирішення правової допомоги» 

правових проблем Байда А. Л. - на чал ьник 

внутрішньо-переміщених в1Дд1лу «Волочиське бюро 

25 вересня 

10 серпня 

«Ярмолинецьке бюро 

правової допо11юги» 

Кіль1{ість заходів 

«Віньковецьке бюро 

правової допомоги 

4 



ос іб: правової допомоги» 

- Віньковецька РДА Кляхін А. А. - начальник 

- Проведення бесіди з ВПО відділу «Городоцьке бюро 
28 серпня 

«Волочиське бюро 

правової допомоги» 

І-----------+----------+---------~ 

Волочиського району правової допомоги». «Городоцьке бюро 
у . с· О в 29 серпня - правшння соц~ального ~длецька . . - начальник правової допомоги» 

захисту населення відділу <<Деражнянське бюро 1-----------+--'-------'--'-----+-------------1 

Городоцької РДА (бес іда) 

Управління соща.:1ьн ого 

захисту населення 

Деражнянської Р ДА 

правової допомоги» 

18 серпня 
«Деражнянське бюро 

правової ДОПОМОГИ>) 

Кількість заходів 

Куцоконь О.В. - головний «Старосинявське 
в ідділу бюро правової спецштст 

2 Захід 1.3.9. Проведення 

сем1нар1в , лекцій , бес ід 

спрямованих на вир1шення 

правових проблем учасників 

АТО: ·'Ста роси ня вське 
30 липня 

бюро 1-----------+-д_о_п_о_м_о_г_и_»_, ____ --+-----------, 

- Громадська оргашзац~я 

«Старосинявська сшлка 

уч.асн.иків АТО» 

- Лекція на тему: «Правові 

проблеми учасників А ТО» 

·на базі Ярмолинецького 

бюро правової допомоги. 

Зах ід 1.3. 10. Проведення 

правової допомоги'· 

Бояркіна А. А. - начальник 

вщділу <<Ярмолинецьке 

бюро правової дОПО!\ІОги » 

правових тренінгів із Байда А . Л. - начальник 

особами , яю шукають вщдшу «Волочиське бюро 

роботу на баз і м1ських та правової допомоги» 

районних центрів зайнятості Кляхін А . А . - начальник 

25 вересня 

7 серпня 

«Ярмолинецьке бюро 

правової допомоги» 

Кількість заходів 

<<Волочиське бюро 

правової допомоги» 

2 

- Волочиський районний вщщлу «Городоцьке бюро 1---- -------+----------+------ - ---, 
центр зайнятості ; правової допомоги». 

- Городоцький Районний 

центр зайнятості; 

Захід 1.3. 11. Проведення 

тематичних 

круглих стотв, 

зустрічей, Байда А. Л. - начальник 

лекцій, вщшлу «Волочиське бюро 

семінар ів для соціально правової допомоги» 

вразливих категорій Поплавська Н. м . 

19 вересня 
«Городоцьке бюро 

правової ДОПОМОГИ» 

Кількість заходів 

«Волочиське 
начальник відцілу 26 липня ·· 

бюро 

2 

1 громадян у спец~атзованих 

установах 

(психоневрологі чних 

ІНтернатах, соц~альних 

центрах, школах-інтернатах) 

правово! ДОПОМОГИ» 
«Летичівське бюро правової 1-----------+--~- -------+----------, 
ДОПОЛ,ІОГИ>> 21 серпня «Летичівське бюро 

правової ДОПОМОГИ» 



------

- Комунальна установа 

«Волочиський 

територіальний центр 

сощального обслуговування 

(надання соціальних 

послуг)» 

- Рекреаційний центр «Берег 
Надії» с. Головчинці; 

Захід 1.3.12. Розміщен ня, 

Бляхарська І . А. - начальник 

вщд1лу правопросв1тництва 

та взаоюдії з суб· єктами 

надання 

первинної 

допомоги 

безоплатної 

правової 

Біла О. В. - начальник 

в ідділу «Ві ньковецьке бюро 

правової допомоги» 

Байда А. Л. - нача.,lьник 

вщд1лу «Волочиське бюро 
і нформаційних матеріал ів 
зовн і шньої правової допомогю> 

реклами , як Кляхін А. А . - начальник 
соціальної на вулицях 

' вщд1лу «Городоцьке бюро 
громадсь~ому транспорті , 

на вщповщних дошках 

оголошень 

орган1защях, 

в установах, 

спещально 

відведених місцях 

правової допомоги». 

Сідлецька О. В. - начальник 

відділу <<Деражнянське бюро 

правової допомогю> 

П оплавсь ка Н. М. 

нач аль1-111к 

Друга декада вересня 

06 липня 
J 7 серпня 

5 липня 
14 серпня 
1 О вересня 

13 серпня 

02 липня 

Поновлення кожної 

останньої п'ятниці 

Кількість заходів 

Хмельницький МЦ 

надання БВПД 

«Віньковецьке бюро 

правової ДОПОМОГИ 

«Во.lоч иське бюро 

правової допомоги» 

«Городоцьке бюро 

правової допомогю> 

«Деражнянське бюро 

правової допомоги» 

«Летичівське бюро 

правової допомоги» 
МІСЯЦЯ 

«Летичівське бюро правової 1---------'- ---+----------+----------, 
«Старосинявське 

ДОПОМОГШ> 

Куцоконь О.В. _ головний 06 липня бюро правової 
спеціаліст в ідділу 1--------------1-'-'д'-о_п_о_м_о_г_и_»_. ____ -+-----------~ 

·'Старосинявське бюро 

правової допоІ\юrи'· 

Бояркіна А. А . - начальник 

вщд1лу <zЯрмолинеuьке 

бюро правової допомопІ>> 

Захід 1.3.13. Провести Свідерська Н.В .. - заступник 

широкомасштабну начальник вщдшу 

інформаційну кампанію у організації надання 

ЗМІ з метою залучення безоплатної вторинної 

25 вересня 

За потреби 

«Ярмолинецьке бюро 

правової допомоги» 

Кількість 

проведених заходів 

(в ідповідно до 

дОJ)учень КЦ та 



4 Завдання 1.4. 
Роз~иирення доступу 

до БПД Ul,1ЯXO.l-t 

забезпечення роботи 

дистанційних пунюпів 

доступу до БПД та 

виїздів .~юбі.1ьних 

консультаційних 

пунктів (виїзних 

нових адвокатів до участі у правово"~" допомоги та роботи МЮУ) 

конкурс, адвокатів, як, з адвокатами , Хмельницький МЦ 

надають БВПД Бляхарська І. А. - начальник з надання БВПД 
f-----------+-----'------'--'----+-----------1 

вщд1лу nравопросвітництва «ВіньковеLІьке бюро 

та взаємодії з суб'єктами правової допомоги 
1------------+-..__---'-'-----+---- ------j 

надання безоплатної 

первинної правової 

допомоги 

Біла О. В. - начальник 

відд ілу «Віньковецьке бюро 

правової допомоги» 

«Волочиське бюро 

правової допомоги» 

«ГородоLІьке бюро 

правової допомоги» 

Байда А. Л. - начальник f-----------+-----------+-----------1 
вщд1лу «Волочиське бюро 

правової ДОПОМОГИ» 

Кляхін А. А. - начальник 

відділу «Городоцьке бюро 

правової ДОПОМОГИ» . 

Сідлецька О. В. - начальник 

відділу «Деражнянське бюро 

правової допо ... юги» 

Поплавська Н. М. 

начальник відділу 

«Летичівське бюро правової 

«Деражнянське бюро 

правової допомогш} 

«Летичівське бюро 

правової допомоги» 

«Старосинявське 

бюро правової 

допомоги» 

допомоги» 1------------+-- --------+----------J 

KylIOKOHb О.В. - головний 

спеціаліст 

·'Старосинявське 

правової допомоги' · 

віддіпу 

бюро 

Бояркіна А. А. - нача.1ьн11к 

відділу «Ярмолинецьке 

бюро правової допомоги» 

1.4.1. Забезпечення роботи Бляхарська І . А. - начальник 

мобільних точок доступу до відділу правопросвітництва 
безоплатної правової та взаємодії з суб'єктами 

допомоги (в тому числі 1з надання безоплатної 

сшльно з Головним первинної правової 

територіальним 

управлінням 

Хмельницькій 

юстиції 

області 

допомоги , 

у Куцоконь О.В. - головний 

на спеціаліст 

основі затвердженого ·'Старосинявське 

ВІДДІЛ)' 

бюро 

23-27 липня 

«Ярмолинецьке бюро 

правової допоr-юпт 

Кіль~ість виїзних 

прийомів гро:надян 

(згідно графіку) 

1 



прuйо.нів гро.надян) з 

.нетото реа.1ізації 

правопросвітнuцьтшг 

о проекту ((я .нато 

право !» 

графіку в територіальних правової допомоги" 

громадах) 

с . Паплинці 

с. Адампіль 

Захід 1.4.2. Забезпечення Гоuький Г.І.- директор 

роботи мобільного пункту центру 

консультування в установах Януш-Мацько І-О.А.. -
виконання покарань для го.1овний спец~ашст відділу 
засуджен11й осіб правової інформації та 

- Райківецька виправна консультацій 

колон і я №78 

Захід 1.4.3. Орган і зація та 

участь у роботі виїзних 

консультаційних пунктів 

щодо осіб учасниюв А ТО. 

на яких поширюється дія ЗУ 

«Про статус ветеранів війнн. 

гарантії 

захисту» 

їх сощальноrо 

Матущак Р.М. - заступник 

начальника вщд1:1у 

п ред став ни цтва 

Захід 1.4.4. Організація та Бляхарська І. А . - начальник 

участь у роботі виїзних відділу правопросв1тнrщтва 

12 вересня 

18 липня 
15 серпня 
12 вересня 

«Старосинявське 

бюро правової 

ДОПОМОГИ» 

Кількість зустрічей 

х~1ельницький МЦ 

надання БВПД 

Кільн:ість виїздів 

Хмельницький МЦ 

надання БВПД 

Кількість виїздів 

пунктів та взаємодії з суб' єктами 17 липня Хмельницький МЦ 

1 

3 

з 

14 

2 консультаційних 

щодо громадян похилого надання безоплатної 18 вересня надання БВПД 1------'------+--------'----'----+-----------j,_ 
в1ку, інвалідів, які первинної правової 

знаходяться в будинках допомоги 

1нтернатах, особам із Біла О. В. - начальн ик 

особливими потребами у відділу «Віньковецьке бюро 

будинках-інтернатах, правової допомоги» 

15 вересня 
«Віньковецьке бюро 

правової допо~1оги 

спеціалізованих установах: Байда А. Л . - начальник 1--- - --------+------ -----+----------1 

- Хмельницький відділу «Волочиське бюро 

геріатричний пансіонат для 

ветеранів війни та праці 

- Осламівський будинок 

1 нтернат 

- Кушнірівський будинок-
1нтернат для громадян 

похилого віку та інвалідів 

- Центр соціальної 

правової допомоги» 

Кляхін А. А . - начальник 

відд ілу «Городоцьке бюро 

правової допомоги». 

Сідлецька О. В. - начальн 11к 

в ідділу «Деражнянське бюро 

правової допомоги» 

Поплавська Н. М. 

7 вересня 

16 серпня 
26 вересня 

«Волочиське бюро 

правової допомоги» 

«Городоцьке бюро 

правової допомоги» 
2 



реабілітації д ітей-інвалідів 

м . Городок 

начальник в ідд ілу 

«Летичівське бюро правової 

- головний 

в ідд ілу 

26 вересня 
«Деражнянське бюро 

правової допомоги» 
2 

- Стаціонарне відділення 

для постійного або 

тимчасового проживання 

«Доброта» с. Немиринці 

Городоцького району 

Хмельницької області 

ДОПОМОГИ» 

Куцокон ь О . В. 

спеціаліст 

·'Старосинявс ьке бюро f----- - - --- -+----------+- - - ----~ 

- Мазникі вський Інтернат 

для інвалід і в та людей 

похилого віку 

- Новокостянтин івський 

будинок-інтернат для 

людей похилого в іку 

- Рекреаційний центр «Берег 
Надії» с. Головчинці ; 

- Новосинявський будинок 
інтернат для громадян 

похилого в іку та інвалідів 

- Ярмолинецький 
територіальний центр 

соц іального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

- Солобковецький будинок
інтернат для громадян 

похилого в іку та інвал ідів 

правової допомоги'' 

Бояркіна А . А . - начальник 

в ідділу «Ярмолинецьке 

бюро правової допомоги» 

Захід 1.4.5. Орган ізація та Бляхарська І . А. - н ач альник 

участь у роботі виїзних в 1дд 1лу правопрос вітництва 

консультаційних пункпв та взаємодії з суб"єктами 

для громадян на баз і надання безоплатної 

сільських рад, ОТГ: первинної правової 

- Райковецька с ільська рада допомоги 

- Гелетинецька сільська рада Біла О. В. - начальник 

- Чорноострівська ОТГ в ідд ілу «Віньковец ьке бюро 

- с. Лозова Волочиської правової допомоги» 

ОТГ; Байда А. Л. - начальник 
- с.Криштопівка вщд1лу «Волочиське бюро 

Війтовецької ОТГ; правової допомоги» 

- с.Копачівка Волочиської Кляхі н А . А . - нача.1ьник 

ОТГ вщд1лу «Городоцьке бюро 

- Пилипа-Олександрівська правової допоJ\югш>. 

6 липня 
21 серпня 

17 липня 
21 вересня 

14 сер пня, 
12 вересня 

26 липня 
3 1 серпня 
28 вересня 
25 липня 
13 серпня 

20 веоесня 
26 липня 
22 серпня 
17 вересня 

11 липня 
22 серпня 
21 вересня 

«Летичівське бюро 

правової допомоги» 

<<Старосинявське 

бюро правової 

допомоги», 

«Ярмолинецьке бюро 

правової допомоги» 

Кількість виїздів 

Хмельн ицький МЦ 

надан ня БВПД 

<<Віньковець ке бюро 

правової допоr-.юги 

«Волоlтис ьке бюро 

правової дОПОі\ІОГІІ» 

«Городоцьке бюро 

правової допомоги» 

2 

2 

2 

24 

,., 
.) 

3 

,., 
.) 

3 



с-р. Сідлецька О. В. - начальник 

- Великоолександр і вська с. р . відд ілу <<Деражнянське бюро 

- с. Радковиця правової допо~10пш 

25.липня 

18 липня 
26 липня 

«Деражнянське бюро 

правової допомоги» 
з 

- с. Остапківці Поплавська Н. М . -
г------------г-----------t----------1 

- с. Курівка начальник відді ,1у 08 серпня, 
- Гатнянська с ільська рада «Летичівське бюJJО правової 25 серпня «Летичівське бюро 

правової допомоги» 
з 

- Яблунвська сілська рада допомогю> 19 вересня 
- Мазниківська сільська рада Куцоконь О.В. - го.1овн11й г----------+----------+----------J 
- с.Ставниця спеціаліст відділу 

- смт . Меджиб іж ··старосинявське бюро 

- с. Варенка, правової допомоги .. 
- с. Козачки Бояркіна А. А. - нача.1ьник 

11 липня 
15 серпня 
06 вересня 

«Старосинявське 

бюро правової з 

ДОПО\10ГІ1 » , 

- с. Терл і в ка, відд ілу «Ярмол 11 нецьке 1-----------+----------+-----------< 

- с. Поді,1ьське бюро правової допомоги» 

- Заставецька с/рада 
- Зал і сянська с/рада 

- Пас ічн янська с/рада 
- Баламуті вська ОТГ 
- Михайлівська с.р. 
- с. Монастирок . 
Захід 1.4.6 . Забезпеч1пи Бляхарська І . А. - начальник 

роботу дистанційних в1д . .11~1у правопросвіпшцтва 

пункпв консультування д.1я та взаємодії з суб·єктами 

громадян в центрах надання безоплатної 

зайнятості первинної правової 
Хмельницький м іський 

центр зайнятості ; 

Хмельницький 

районний центр 

за йнятості; 

Віньковецький 

районний центр 

зайнятост і ; 

Волочиський районний 

центр зайнятості; 

Городоцький районн ий 

центр зайнятості ; 

Деражнянський 

районний центр 

зайнятості; 

Летичівський 

допомоги 

Біла О. В. - нача.1ьш1к 

відділу <<Віньковецьке бюро 

правової ДОПОМОГШ> 

Байда А. Л. - нача.1ьник 

відділу <<Волочиське бюро 

правової допомогю> 

Кляхін А. А. - нача.1ьник 

відді.1у «Городоцьке бюро 

правової допомоги». 

Сідлецька О. В. - начальник 

відділу <<Деражнянське бюро 

правової допомоги» 

Поплавська Н. М. 

начальник відділу 

«Летичівське бюро правової 

10 вересня 
18 вересня 
26 вересня 

з липня 

10 липня 
7 серпня 
14 серпня 
4 вересня 
11 вересня 
03 липня 
07 серпня 
04 вересня 
з липня 

7 серпня 
4 вересня 

03 липня 
07 серпня 

04 вересня 
10 липня 
14 липня 
11 липня 
10 липня 
14 серпня 
11 вересня 

«Ярмо,1инеuьке бюро 

правової допомопш 

Кількість 

приЙО:\·ІіВ 

ВІІЇЗНІІХ 

Хмельницький МЦ 

надання БВПД 

«Віньковецьке бюро 

правової допомоги 

«Во.1оч11ське бюро 

правової ДОПОМОГИ )) 

«Городоцьке бюро 

правової ДОПОМОГИ» 

<<Деражнянське бюро 

правової ДОПОМОГШ> 

<<Летичівське бюро 

правової допомоги» 

з 

27 

б 

з 

з 

з 

з 

з 



З липня «Старосинявське 

- головний 7 серпня бюро правової з 

районний центр 

зайнятості; 

Старосинявський 

районний центр 

зайнятості; 

допомоги» 

Куцоконь О.В. 

спеціаліст 

··старосинявське 

в ідділу 4 вересня допомоги», 
І------'------+-'------'------+----------, 

бюро 

правової доnоі\юги·' 

- Ярмолинецький 

районний центр 

зайнятості. 

Бояркіна А. А. - начальник 

відділу «Ярмолинецьке 

бюро правової допомоги» 

Захід 1.4.7. Організація та Бляхарська І . А. - начальник 

робота 

пунктш 

громадян 

надання 

послуг 

дистанційних 

консультування 

на базі центрш 

відділу правопросвітництва 

та взаємодії з суб' єктами 

надання безоплатної 

адмі ністративних первинної 

допомоги 

правової 

Захід 1.4.8. Орган ізація та 

робота дистанційного 
Матущак Р.М . - заступник 

пункту консультування начальника відділу 
громадян на базі 

представництва 
Хмельницького окружного 

адміністративного суду 

Захід 1.4.9. Орган ізація 

роботи та налагодження Януш-Мацько Ю.А.. -
надання БПД в режим~ го.1овний спеціал іст вщд1лу 

Skype зв'язку в прим іщеннях правової інформації та 

бібл іотек за програмою консультацій 

«Бібліоміст» 

Захід 1.4.1 О. Забезпечення Бляхарська І. А. - начальник 

роботи дистанційного вщд1лу правопросвпництва 

пункту доступу до БПД на та взаємодії з суб· єктами 

базі Хмельницького надання безоплатної 

обласного фонду «Хесед- первинної правової 

Бешт» допомоги 

Зах ід 1.4.11 . Забезпечити Януш-Мацько Ю.А. 

надання адресної правової головний спеціаліст відділу 

допомоги громадянам , яю правової інформації та 

н е можуть самостійно консультацій 

пересуватися (незахищеним Б іла О. В. - начальник 

з липня, 

7 серпня, 

4 вересня 

4 липня 
1 серпня 
5 вересня 

5 липня 
2 серпня 
б вересня 

26 липня 
30 серпня 
27 вересня 

21 вересня 

За зверненням 

протягом кварталу 

«Ярмолинецьке бюро 

правової допомоги» 

Кількість 

консультацій 

Хмельницький МЦ 

надання БВПД 

Кількість 

консультацій 

Хмельницький МЦ 

надання БВПД 

Кількість заходів 

Хмельн ицький МЦ 

надання БВПД 

Юлькість 

консультувань 

(не менше) 

Хмельницький МЦ 

надання БВПД 

По мірі необхідності 

Хмельницький МЦ 

надання БВПД 

з 

з 

з 

з 

з 

3 

1 



5 

б 

Завдання 1.5. 
Забезпечення 

на.1е:JІсної якості 

пос.1уг, що надаються 

тоієнтам cucme.wu 
БПД 

верствам населення) вщд1лу «Віньковецьке бюро 

правової допомоги» 

Байда А. Л. - начальник 
в~дд1лу «Волочиське бюро ,---------+- - -------+---------_J 
правової допомоги» За зверненням <<Во.1очиське 

За зверненням 

протягом кварталу 

<<Віньковецьке бюро 

правової ДОПОМОГИ 

бюро 

правової допомоги» Кляхін А. А. _ начальник протягом кварталу 
відділу «Городоцьке бюро r--- --- -----t---------+-------_____j 
правової допомог11 ». За зверненням <<Городоцьке бюро 

правової ДОПОМОГИ» Сідлецька О. В. - начальник протягом кварталу 
відділу «Деражнянське бюро ,---------+------ ---+---------_J 

За зверненням 

протягом кварталу 

<<Деражнянське бюро 

правової допомогю> 
правової допомоги» 

П оплавсь ка Н. 
начальник в ідділу ,-------- -+----- -----1---------_J 

м. 

«Летичівське бюро правової 

допомоги» 

Куцоконь О.В. -
спеціаліст 

·'Старосинявське 

правової допомоги'· 

головний 

відділу 

бюро 

Бояркіна А . А. - нача.1ьник 

відділу «Ярмолинецьке 

бюро правової допомоги» 

За зверненням 

протягом кварталу 

За зверненням 

протягом кварталу 

За зверненням 

протягом кварталу 

«Летичівське бюро 

правової ДОПОМОГИ» 

«Старосинявське 

бюро правової 

ДОПОМОГИ», 

«Яр11.10линецьке бюро 

правової допомоги» 

Захід 1.5.4. Проведення 
анкетування клієнтів МЦ Януш-Мацько І-О.А. -

щодо ЯКОСТІ. головний спеціаліст відділу 

Кі.'ІЬКЇСТЬ 

анкетувань 
1 

отриманих 

послуг, 

працівниками МЦ 

наданих 

Захід 1.5.5. Організація та 

правової інфор:-.1ац їі та 

консультацій 

Свідерська Н.В .. - заступник 

проведення навчальних начальника відділу 

семінар і в, заходів 1з 

пщвищення кваліфікації, 

обмінv досвідом адвокатів ., ' 
які надають БВПБ 

орган ізації надання 

безоплатної вторинної 

правової допомоги та роботи 

з адвокатам 11 

Бляхарська І. А. - начальник 

28 вересня 

27 вересня 

Хмельницький МЦ 

надання БВПД 

Кількість 

проведених заходів 

Хмельницький МЦ 

надання БВПД 

1 

Завдання 1.6. 
зовнішніх Захід 1.6.1 Проведення відділу правопросвітництва 

За,1учення 

ресурсів 
та аналізу необхідност і та взаємодії з суб'єктами 

Висновок 1 

виконавців 

заходів/програл1/проек 

тів, фандрейзинг 

залучення зовнішніх надання безоплатної 

ресурсів для ефективного первинної правової 

виконання повноважень МЦ допомоги 

Х,,1ельюшью1й МЦ 

Перша декада вересня надання БВПД 
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Захід 1.6.2. Робота з 

розвитку партнерських 

мереж та взаємодії з ОМС з 
Бляхарська І. А. - начальник 

метою розроблення та 
відділу п равопрос в ітн и цтва 

місцевих прийняття 

залуч ення 

виконавц1в 

кола 

організацій 

профілю 

та взаємодії з суб'єктами 
надання БПД 

надання безоплатної 
у ЯКОСТІ ЇХ 

п ервинної 
якнайширшого 

допомоги 

правової 

громадських 

в ідповідного 

Перша декада вересня 

Кількість зустрічей 

Хмельницький МЦ 

надання БВПД 

11. Створення ефективної системи управління правовими знаннями та розвиток людського потенціалу 

правничої спільноти та партнерських мереж системи БПД 

Завдання 2.1. 
Розвитт,: людських 

Захід 2.1 .1. 
актуальних 

правових 

працівників 

Вивчення Гоцький Г.1.- директор 

потреб в центру 

знаннях Стефанюк Н.С. - начальник 

місцевих в ідділу фінансів, 

центрів: контрактно-договірної 
в ідділу фінансів, роботи та бухгалтерського 

контрактна-договірної обліку - головний бухгалтер 
роботи та бухгалтерського Бляхарська І . А. - начальник 
обліку, відд ілу правової в ідділу правопросвітництва 

інформації та консультацій; та взаємодії з суб'єктами 
ресурсів, в mo.,ty числі відділу організації надання надання безоплатної 

пулу юристів 

:нісцевих центрів 

(відділи БППД, 

представництваправ 

опросвіттщтва та 

бюро) д.1я вико1-1ат1я 

функції 

представництва 

безоплатної вторинної первинної правової 

правової допомоги та 

роботи з адвокатами; відділу 

представництва; відділу 

ДОПО:\ЮГИ 

Корчинська В.П. - заступник 

начальника відділу 
правопросвітництва та організаційної роботи , 

взаємодії з суб ' єктами юридичного забезпечення 
надання безоплатної діяльності та персоналу 

первинної правової Свідерська Н. В. - заступник 

допомоги; 

організаційної 

юридичного 

та 

в ідділу начальника відд ілу 

роботи, орган ізації надання 

забезпечення безоплатної вторинної 

персоналу; правової допомоги та роботи діяльності 

в ідділ у 

розвитку 

відділів 

підтримки та з адвокатами 

Януш-Мацько інфраструктури, Ю.А. 
бюро правової головний спеціаліст відділv 

До 1 О вересня 

Кількість 

пропозицій 

Хмельницький 

надання БВПД 

--·-~- --------

мц 

1 

1 

1 



допомоги для фор!'І1ування правової інqюрl\1ації та 

плану навчань у IV кварталі консультацій 

Матущак РJ-Л. - заступник 

начальника 

представництва 

відділу 

Свідерська Н.В .. - заступник 

начальника відділу 

організації надання 

безоплатної вторинної 

Захід 2.1 .2. Проведення правово·1· допомоги та роботи 

внутр 1шюх навчань з адвокатами 

nрацівників з актуальних та Януш-Мацько Ю.А. -
проблеІ\ШІІХ питань, головний спеціаліст відділу 

пов'язаних з наданням БПД правової інформації та 

Захід 2 .1.3. Організувати та 
провести заходи із 

шдвищення кваліфікації 

працшниюв центру 1з 

залученням фахівців 1нших 

орган ізацій 

- сем інар ·'Внесення змін до 

порядку призначення 

житлових субсидій'" , 

консультацій, 

Матушак Р.М. - заступник 

начальника 

представництва 

Гоцький Г.І. -

центру 

вщщлу 

директор 

Бляхарська 1. А. - начальник 

відділу правопросвпництва 

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. - застуш-шк 

начальника відділу 

орган ізації надання 

безоплатної вторинної 

правової допомоги та роботи 

з адвокатами 

Януш-Мацько Ю.А. 

головний спещатст вщд1лу 

правово'~' інформації та 

консультацій. 

09 липня 
20 серпня 
17 вересня 

На IV квартал 

Кількість навчань 

Хмельницький МЦ 

надання БВПД 

Кількість навчань 

Хмельницький МЦ 

надання БВПД 

3 

3 

1 



Завдання 2.2. 

Підвищення 

1<:валіфікаціі 

адвокатів та 

організація обніну 

досвідо.и :ніJІС нu.н 

Захід 2.1.4. Провести 

сем1нар для кер1вниюв та 

спец іалістів бюро правової 

Матущак Р.М. - заступник 

начальника в 1дд1лу 

представництва 

Гоцький Г.І.- директор 

центру 

Бляхарська І. А. - начальник 1 

вщд1лу правопросвітництва 

та взаємодії з суб' єктами 

надання безоплатної 

первинної 

допомоги 

правової 

Корчинська В.П. - заступник 
начальника 

організаційної 

юридичного 

ВІДДІЛУ 

роботи, 

забезпечення 

допомоги: діяльності та персоналу 

- Складення та розміщення Свідерська Н.В. - заступник 

Кількість заходів 

20 вересня 

правових консультацій на 

довідково-інформаційній 

платформ і "WikiLegalaid" 

начальника в1дд1лу --~~--~---~--~~----~ , ___ _ 

Захід 2.1.5. Участь 

орr·анізації надання 

безоплатної вторинної 

правової допомоги та роботи 

з адвоката:vш 

Януш-Мацько Ю.А. 

ГО.10ВНИЙ спеціаліст ВІДДІЛУ 

правової інформації та 

консультацій, 

Матущак Р.М. - заступник 

начальника в1ддtлу 

представництва 

працівників МЦ у Гоцький Г.1.- директор 

семінарах, навчаннях, шо центру 

організовуються 

Хмельницьким ЦППК 

Свідерська Н.В .. - заступник 

Захід 2.2. l. Надання начальник вшд1лу 

До 25 вересня 

консультативної, організації надання 
Друга декада вересня 

методично'~' та практичної безоплатної вторинної 

допомоги адвоката:v1 правової допомоги та роботи 

з адвокатами 

Хмельницький 

надання БВПД 

мц 

Кількість заходів 

Хі\1ельницький МЦ 

надання БВПД 

Кількість заходів 

Хмельницький 

надання БВПД 

мц 

1 

1 
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Завдання 2.3. 
Розвиток довідково

інфор.наційно{ 

п10тфор.11и правових 

1'0НС)і.1Ь1110ЦіИ 

« T-VikiLega!Aid» 

Байда А. Л. - начюьник 
Захід 2.3.1. Складення та . . 

6 вщд1лу «Волоч11ське юро 
роз!\·І іщення правових 

Кі.1ькість 

електронних 

консультацій 

2 

консультаuій на довщково

інформаuійній платформі 

''\1/ikiLegalaid'' в 

установлено:-.1у порядку 

правової допомоги» 

Куuоконь О.В. - головний 1 
відділу ~---------+-'-ЩL.)_а_во..:...._во.::...."t-'. д:..:.о_п_о.::....м_о_г_и_»_-+----------1 

30 серпня «Волочиське бюро 

спеціаліст 

"Ста роси ня вське бюро «Старосинявське 
18 вересня бюро правової 

ДОПОМОГІJ>> 

правової допомоги'' 

Януш-Мацько Ю.А . 

головний спеціаліст відділу 

правової інфор\1а1-1.ії та 

консультацій, 

Матущак Р.М. - заступник 

начальника вщд1лу 

представництва 

Біла О. В. - нача.пьник 

відділу <<Віньковецьке бюро 

правової ДОПОМОГИ» 

Байда А. Л. - нача.1ьник 

вщд1лу <<Волочиське бюро 

За потребою 

протяго\1 кварталу 

За потребою 

протягом кварталу 

За потребою 

протягом кварталу 

Кількість оновлень 

(за потребою) 

Хмельницький МЦ 

надання БВПД 

«Віньковецьке бюро 

правової допомоги 

«Волочиське бюро 

правової допомоги» 
правової допоІ\·ІОПІ» 

Захід 2.3.2. Редагування та Кляхін А. А. _ начальник 
За потребою 

протяго~1 кварталу 

«Городоuьке бюро пщтримання в актуальному вщз,~лу «Городоцьке бюро 
стані правових консультацій правової допомоги» 

довідково-інформаційної 

платформи "\VikiLegalaid'' 

правової допомоги». 

Сідлецька О. В. - начальник 

відділу «Деражнянське бюро 

правової ДОПОМОГИ » 

Поплавська Н. М. 

начальник в ідді.11.у 

«Летичівське бюро правової 

ДОПОМОГИ>) 

За потребою 

протяrо\·І кварталу 

За потребою 

протягом кварта.1у 

«Деражнянське бюро 

правової допомоги» 

«Летичівське бюро 

правової допомоги» 

Куцоконь О.В. - головний 

спеціаліст 

«Старосинявське 
За потребою 

відді.l)' бюро правової 
протяго~-1 кварталу 

·'Старосинявське 

правової допомоги'· 

бюро ~---------+-д_о_п_о_м_о_r_и_»..:.., _ _ __ -+-----------і 

Бояркіна А. А. - начальник 

вщщлу <zЯрІ\10линеuьке 

бюро правової допомоrю> 

За потребою 

протяrо'\·І кварталу 

«Ярмолинецьке бюро 

правової допомоrи» 
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11 

Завдання 3.1. 
Взає:иодія 

регіональни:ии 

;иі:ж 

та 

;нісцевпни це11тра.~1и 

БПД, прийняття 

управлінських ріutень 

Завдання 3.2. 
Управління 

людсьюсни pecypca.im 

Розділ ІІІ. Децентралізація системи БПД 

Захід 3.1.1. 
директора у 

Керівної ради 

Участь 
Гоцький 

засіданнях 
Г. 1 . - директор 

центру 

Стефанюк Н.С. - начальник 

в ідділу фінансів, 

контрактна-договірної 

роботи - головний бухгалтер 
Корчинська В.П. - заступник 
начальник відд ілу 

орган і заційної роботи, 

юридичного забезпечення 

д і яльності та персоналу 

Бляхарська І . А. - начальник 

відділу правопросвітництва 
Захід 3.2.1. Організувати та та взаємодії з суб 'є ктами 
провести сп ільні навчальні надання безоплатної 
семінари з підвищення первинної правової 
кваліф ікації, професійного допо\tоги 
р 1 вня працівни ків місцевого Свідерська Н.В. _ заступник 
центру 

начальника 

орган ізації 

ВLLЩІЛУ 

надання 

безоплатної вторинно"~" 

правової допомоги та роботи 

з адвокатами 

Януш-Мацько Ю.А. 

головний спеціаліст відд ілу 

правової і нформації та 

консультацій, 

Матущак Р.М. - заступ ник 

начальника 

представництва 

вімілу 

04 липня 
19 вересня 

До 20 вересня 

Кіль1~ість засідань 

Хмельницький 

надання БВПД 

мц 

Кількість 

проведених заходів 

Хl\rельницький МЦ 

наданн я БВПД 

2 

2 



12 Завдання 3.3. 

Моніторинг 

дія1ьності 

Корчинська В.П. - заступник 

Захід 3.2.2. Забезпечення 
начальника 

обміну досвідом .м1ж 
організаuійної 

відділу 

регіональниІ\1 та м1сцевими 
роботи, 

забезпечення центрами юридичного 
діяльності та персона,1у 

Бляхарська І. А. - начальник 

відділу правопросвітниuтва 

та взаємодії з суб'єктами 

надання безоплатної 

первинної 

ДОПОМОГИ 

Корчинська В.П. - заступник 

1 О липня 

До 08 жовтня 

Кількість 

проведених заходів 

Хмельницький МЦ 

надання БВПД 

Довід1~а ХМЦ 

1 

1 

t-- -------+------ - -+-------__J 

28 вересня 
Хмельницький МЦ 

надання БВПД 

начальника 

орган ізаuійної 

юридичного 

відділу 
роботи, i----------+----------+---------_J 

забезпечення 

діяльності та персоналу 

Свідерська Н.В. - заступник 
28 вересня 

«Віньковеuьке бюро 

правової допомоги 

начальника відділу 
організації надання r-----------+----- -----+---------_J 

безоплатної вторинної 

Захід 3.3.1. Збір інфорІ\-1ації правової допомоги та роботи 

щодо основних показників з адвокатами 

діяльності МЦ Януш-Мацько Ю.А. 

головний спеціаліст відділу 

правово·~' інформації та 

консультацій, 

Матущак Р.М. - заступник 

,_ 
28 вересня 

«Волочиське бюро 

правової допомоги» 

28 вересня 
«Городоцьке бюро 

правової допо!ІЮГИ>) 

начальника відділу 
представництва i-----------+----- -----.J-.---------~ 

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». 

28 вересня 

28 вересня 

«Деражнянське бюро 

правової ДОПОМОГИ)) 

«Летичівське бюро 

правової допомоги» 
1 



Сідлецька О. В. - начальник «Старосинявське 
відділу «Деражнянське бюро 28 вересня бюро правової 1 
правової допо11,юги» 

ДОПОМОГИ» 

П оплавсь ка Н. М. -
начальник відділу 

<<Летичівське бюро правової . 

ДОПОМОГИ>> 

Куuоконь О. В. - головний «Ярмолинецьке бюро 
спеціаліст·'Старосинявське 28 вересня 

правової допомоги» 
l 

бюро правової допомоги 
.. 

Бояркіна А. А. - нач а.1ьник 
- ' 

відділу «Ярмол инеuьке 

бюро правово·~" допомоги» 

Бляхарська І. А. - начальник 
Довідка хмц, звіт 

ВІДД ІЛУ правопросвітництва 
про проведену 1 

та взаємодії з суб ' єктами 

надання безоплатної 
роботу 

[_____ '~- - - - первинної правової --

ДОПОМОГИ 

Корчинська В.П. - заступник 

начальника відді;1у 

організац і йної роботи, 

юридичного забезп ечення 
Захід 3.3.2. Аналіз діяльності та персоналу, 

результатів роботи мц, Свідерська Н.В. - заступник 
До 08 жовтня 

проблемних питань та начальника відділу 

шляхів їх вирішення ор rан ізації надання Хмельницький мц 
l безоплатної вторинної надання БВПД 

правової допо11,юги та роботи 

з адвокатами, 

Януш-Мацько Ю.А. -

головний спеціаліст відділу 

правової інформації та 

консультацій, 

Матущак Р.М. - заступник 

начальника відділу 

представн ицтва 



Захід З .З.З Надання 

методичної допомоги бюро 

правової допомоги, 
• v 

здшснення техн 1ч н ого 

Бляхарська І. А. - начальник 

вщд1лу правопросвітнrщтва 

та взаємодії з суб · єктами 

надання 

первинної 

ДОПОМОГИ 

безоплатної 

правової 

Корчинська В.П. - заступник 
начальника 

організаційної 

юридичного 

вщд1.r1у 

роботи, 

забезпечення 

дія.1ьності та персоналу. 

25 липня 

Кі.1ькість виїздів 

«Деражнянське бюро 

правової допомоги» 

3 

1 

супроводу оргтехніки 

- «Деражнянське 

правової допо~-юпІ>> 

бюро 
Свідерська Н.В. - заступник 1---- --- -----+----------+----------; 

- «Летичівське 

правової допомоги» 

- <<Старосинявське 

правової допомогИ>> 

начальника відді J1у 

надання організації 
бюро 

безоплатної вторинної 

правової допомоги та роботи 
бюро 

з адвокатами, 

Януш-Мацько Ю.А. 

головний спец~ашст вщдшу 

правової інформації та 

консультаuій, 

Матущак Р.М . - заступник 

начальника ВІДДІЛУ 

представництва 

23 серпня 
«Летичівське бюро 

правової допомоги» 1 

«Старосинявське 

25 вересня бюро правової 

ДОПО~10ГИ» 

Розділ IV. Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження 

інших новітніх інформаційних технологій 

13 

Завдання 4.1. 

Авто,11а111изація 

бізнес-процесів в 4· 1 · 1 
програмного 

систе.ні БПД, в то.ну 
антивІрусу 

чис.7і бюд:Jtсетне та 

фінансове управління 

Придбання 

забезпечення 

Гоцький Г.Т . - директор 

· центру 
Стефанюк Н.С. - начальник 

вщдшу фінансів, 

контрактно-;rоrовірноУ 

роботи - головний бухгалтер 
Друга декада вересня 

Цимбалюк В.В. - головний 

спец~ашст вщд: 1лу 

орган ізаційної роботи, 

юридичного забезпечення. 
. . 

д1яльносп та персоналу 

Захід 4.1.2 Придбання ІР - Гоцький Г.1.- директор 

Кількість покупок 

(для н:орпоративних 

клієнтів) 

Хмельницький МЦ 

надання БВПД 

Кількість 

27 

27 

8 
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Завдання 4.2. 
lvf атеріально

технічне 

забезпечення 

розвиток 

інфраструктури 

телефонів для забезпечення центру 

ефективної діяльності бюро Стефанюк Н.С. - начальник 

правової допомоги 

Зах ід 4.2. 1. Укладення 

відд ілу фінансів, 

контрактно-договірної 

роботи - головний бухгалтер 
Цимбалюк В.В. - головний 

спеціаліст 

ор ганізацій н ої 

ВІДД ІЛУ 

роботи . 

методичного забез п ечення, 

діяльності та персоналу 

Гоцький 

центру 

Стефанюк 

Г.l. 

Н.С. -

директор 

начальник 

25 вересня 

до говору із спеціалізованою 

установою/ФО П про 

надання 

послуг 

транспортних 
в ідділу фінанс ів , Перша декада вересня 

для 

перевезень 

контрактно-договірної 
пасажирських 

роботи - головний бухгалтер 

Гоцький Г.І . - директор 

центру 

Захід 4.2.2. Придбання веб- Стефанюк Н.С. - начальник 

камери, медіа-колонок для вщдшу фінансів. 
забезпечення Skype зв'язку контрактно-договірної 

роботи - головний бухгалтер 
у місцевих центрах та бюро 

Цимбалюк В.В. - головний 
правової спеціаліст відділу 

та допомоги орган ізаційної роботи, 

методичного забезпечен ня, 

дія.1ьност і та персоналу 

Гоцький Г.І.- директор 

центру 

Стефанюк Н. С. - начальник 

Захід 4.2.3. Придбання вщд1лу фінансів. 

ноутбука для проведення контрактна-договірної 

правопросвітницьких роботи - головний бухгалтер 
Цимбалюк В.В. - головний 

заход1в та навчальних 

семінарів 
спеціаліст відділу 

організапійн ої роботи, 

методичного забезпечення , 

діяльності та персоналу 

25 вересня 

25 вересня 

придбаних ІР -
телефонів 

Хмельницький МЦ 

надання БВПД 

Кількість 

укладених 

договорів 

Хмельницький 

надання БВПД 

мц 

Кількість покупок 

Хмельницький МЦ 

надання БВПД 

Кількість покупок 

Хмельницький МЦ 

надання БВПД 

8 

1 

5 

5 

1 

1 



Гоuью1й Г.І.- директор Кількість 

центру інформаційних 7 
Захід 4.2.4. Виготовлення та Стефанюк Н.С. - начальник стендів 

розміщення інформаційних ВІДДІЛУ фінансів , 

стен.J.ІВ в мц з питань контрактна-договірної 

поліпшення інфорl\1)'ВЮШЯ роботи - головний бухгалтер 
Друга декада вересня 

клієнтів про систеІ\·ІУ БПД та Бляхарська І . А. - начальник Хмельниuький мц 

послуги, ЯКІ можна ВІДДІЛ)' правопросвпниuтва надання БВПД 7 
отримати у місцевому та взаємодії з суб'єктами 

центр~ надання безоплатної 

первинної правової 

допомоги 


