
   

Звіт про виконання квартального плану діяльності Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги  на ІІ квартал 2018 року  

п/п Найменування завдання  Найменування заходу для 
виконання завдання 

Найменування 
показника 

результативності 
виконання заходу 

Значення показника 
результативності виконання заходу 

Примітка 
у разі не 

виконання 
плану План Факт 

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

1. 

Завдання 1.1. 
Проведення 
правопросвітницьких 
(інформаційно-
роз'яснювальних, 
комунікативних) заходів 
для громад та спільнот, 
зокрема щодо 
можливостей для 
вирішення правових 
питань; змісту основних 
реформ, що проводяться 
Урядом України та 
виконання 
правопросвітницького 
проекту "Я МАЮ ПРАВО" 

Захід 1.1.1. Підтримання в 
актуальному стані карти правових 
потреб 

Внесення оновлень  оновлено - 
Хмельницький МЦ 

надання БВПД 
 оновлено  

Захід 1.1.2. Організація та проведення 
бесід із учнями загальноосвітніх 
шкіл, гімназій, навчально-виховних 
комплексів, участь у виховних 
годинах, іграх із школярами на 
правові теми спрямованих на 
запобігання випадкам насильства в 
сім'ї та злочинності серед 
неповнолітніх:  
- Волочиська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1; 
- Волочиська ЗОШ І-ІІ ст. № 3; 
- Війтовецька ЗОШ  І-ІІІ ст. 
- Віньковецький НВК І-ІІІ ступенів та 
гімназії; 
- Пилипоолександрівська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
- Клинівська ЗОШ 
- Лісоводська ЗОШ 
- Чорниводська ЗОШ 
- Деражнянський професійний 
аграрний ліцей 
- Деражнянська ЗОШ І-ІІІ ст.№2 
- Деражнянська ЗОШ І-ІІІ ст.№3 
- Вербецька ЗОШ І-ІІ ступенів 
- Ставницька ЗОШ І-ІІ ступенів 
- Лисогірська ЗОШ 1-ІІІ ступенів 
- Мшанецький навчально виховний 

Кількість заходів 22 23  
Хмельницький МЦ 

надання БВПД 
3 3  

«Віньковецьке бюро 
правової допомоги» 

3 3  

«Волочиське бюро 
правової допомоги» 

3 3  

«Городоцьке бюро 
правової допомоги» 

3 3  

«Деражнянське бюро 
правової допомоги» 

3 3  

«Летичівське бюро 
правової допомоги» 

3 3  

«Старосинявське 
бюро правової 

допомоги», 

2 3  

«Ярмолинецьке 
бюро правової 

допомоги» 

2 2  
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комплекс «Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів, дошкільний навчальний 
заклад» 
- Бабинська загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів 
- Проскурівська ЗОШ І-ІІІ ст. 
- Глушковецька ЗОШ І-ІІІ ст 
Захід 1.1.3. Організація та проведення 
семінарів, круглих столів, зустрічей із 
студентами у вищих навчальних 
закладах, ПТУ, ліцеях, коледжах, 
спрямованих на запобігання 
злочинності серед молоді, випадків 
домашнього насильства, 
дискримінації 
- Вище професійне училище №25 
м.Хмельницького 
- Хмельницький коледж технологій та 
дизайну 
- Пасічнянський навчально-виховний 
комплекс - «Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів, технологічний ліцей» 
- Новоселицький професійний 
аграрний ліцей 

Кількість заходів 4 4  

Хмельницький МЦ 
надання БВПД 

2 2  

«Старосинявське 
бюро правової 

допомоги» 

2 2  

Захід 1.1.4. Організація та проведення 
семінарів, лекцій, бесід спрямованих 
на роз'яснення змісту ключових 
реформ (змін у законодавстві) у 
трудових колективах, територіальних 
громадах в тому числі про виконання 
правопросвітницького проекту "Я 
МАЮ ПРАВО": 
-Трудовий колектив Гвардійської 
ОТГ 
-Трудовий колектив Гвардійського 
НВК 
-Трудовий колектив Перогівецької 
сільської ради 
- Віньковецька районна рада; 

Кількість заходів 24 30  

Хмельницький МЦ 
надання БВПД 

 

3 3  

«Віньковецьке бюро 
правової допомоги 

 

3 3  

«Волочиське бюро 
правової допомоги» 

3 3  
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-  Віньковецька селищна рада 
-  Війтовецька ЗОШ  І-ІІІ ст.; 
-  Наркевицька ОТГ 
- ДНЗ «Зірочка»; 
- Відділ містобудування, архітектури 
та житлово-комунального 
господарства і будівництва 
Городоцької РДА; 
- Центр первинної медико-санітарної 
допомоги  Городоцької ЦРЛ 
- Відділ культури, національностей,  
релігій  та туризму Городоцької РДА 
- Мазниківська сільська рада; 
- Новосілецька сільська рада; 
- Зяньковецька сільська рада 
- Пасічнянський навчально-виховний 
комплекс «Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів, технологічний ліцей» 
- Старосинявський районний відділ 
ДРАЦС 
- Старосинявська РДА 
- Трудовий колектив Лисогірської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 
- Громада  села Ярославка 
Меджибізької ОТГ 
- Центр надання адміністративних 
послуг Меджибізької ОТГ 
- Трудовий колектив Проскурівської 
ЗОШ І-ІІІ ст. 
- Трудовий колектив Глушковецької 
ЗОШ І-ІІІ ст. 
- Трудовий колектив Глушковецької 
сільської ради 

«Городоцьке бюро 
правової допомоги» 

3 8  

«Деражнянське бюро 
правової допомоги» 

3 3  

«Летичівське бюро 
правової допомоги» 

3 3  

«Старосинявське 
бюро правової 

допомоги», 

3 4  

«Ярмолинецьке 
бюро правової 

допомоги» 

3 3  

Захід 1.1.5. Проведення семінарів, 
лекцій, бесід, спрямованих на 
запобігання безробіттю для осіб, які 
шукають роботу та перебувають на 
обліку в Центрах зайнятості: 
- Хмельницький міський центр 
зайнятості  

Кількість заходів 27 27  
Хмельницький МЦ 

надання БВПД 
6 6  

«Віньковецьке бюро 
правової допомоги 

3 3  

«Волочиське бюро 
правової допомоги» 

3 3  
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-  Хмельницький районний центр 
зайнятості. 

-Віньковецький районний центр 
зайнятості 
-Волочиський районний центр 
зайнятості 
- Городоцький районний центр 
зайнятості 
- Деражнянський  районний центр 
зайнятості 
- Старосинявська районна філія 
Хмельницького обласного центру 
зайнятості 
- Летичівський районний центр 
зайнятості 
- Ярмолинецька районна філія 
Хмельницького ОЦЗ 

«Городоцьке бюро 
правової допомоги» 

3 3  

«Деражнянське бюро 
правової допомоги» 

3 3  

«Летичівське бюро 
правової допомоги» 

3 3  

«Старосинявське 
бюро правової 

допомоги» 

3 3  

«Ярмолинецьке 
бюро правової 

допомоги» 

3 3  

Захід 1.1.6. Організація та проведення 
семінарів, лекцій, бесід з інвалідами, 
які мають вади слуху, зору: 
- Хмельницька обласна організація 
УТОГ 
- На базі Віньковецького бюро 
правової допомоги 
- Летичівська ТПО УТОС 
- На базі Ярмолинецького бюро 
правової допомоги 

Кількість заходів 4 4  
Хмельницький МЦ 

надання БВПД 
1 1  

«Віньковецьке бюро 
правової допомоги 

1 1  

«Летичівське бюро 
правової допомоги» 

1 1  

«Ярмолинецьке 
бюро правової 

допомоги» 

1 1  

  

Захід 1.1.7. Організація та проведення 
вуличного інформування громади  
Хмельницької області в тому числі 
про виконання правопросвітницького 
проекту «Я МАЮ ПРАВО!»: 

- -м. Хмельницький; 
- смт. Віньківці; 
- м. Волочиськ; 
- м. Городок; 
-    м. Деражня; 
- смт.Летичів; 
- смт. Стара Синява 

Кількість вуличних 
інформувань 

8 12  

Хмельницький МЦ 
надання БВПД 

1 1  

«Віньковецьке бюро 
правової допомоги 

1 3  

«Волочиське бюро 
правової допомоги» 

1 1  

«Городоцьке бюро 
правової допомоги» 

1 1  

«Деражнянське бюро 
правової допомоги» 

1 1  
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- смт. Ярмолинці; 
 

«Летичівське бюро 
правової допомоги» 

1 1  

«Старосинявське 
бюро правової 

допомоги» 

1 3  

«Ярмолинецьке 
бюро правової 

допомоги» 

1 1  

2. 

Завдання 1.2.  
Розвиток мережі 
партнерів та незалежних 
провайдерів надання БПД, 
налагодження співпраці із 
ними та надання 
методичної допомоги з 
метою удосконалення 
надання ними БПД 
 

Захід 1.2.1. Організація та проведення 
робочих зустрічей, навчальних 
семінарів з керівниками громадських 
організацій (із громадськими 
організаціями, які представляють 
інтереси учасників АТО та членів їх 
сімей, внутрішньо переміщених осіб, 
соціально вразливих верств 
населення): 
- Віньковецький районний центр 
допомоги учасникам АТО 
- Городоцька ГО «Об’єднання 
учасників АТО». 
- Головою районної громадської 
організації «Спілка учасників АТО 
Хмельниччини» 
- Головою Ярмолинецької районної 
організації ветеранів України 

Кількість зустрічей 4 4  
«Віньковецьке бюро 
правової допомоги 

1 1  

«Городоцьке бюро 
правової допомоги» 

1 1  

«Летичівське бюро 
правової допомоги» 

1 1  

«Ярмолинецьке 
бюро правової 

допомоги» 

1 1  

Захід 1.2.2. Проведення робочих 
зустрічей з керівниками органів 
державної влади, ОМС міст і районів: 
- Гвардійська ОТГ 
- Пирогівецька сільська рада 
- Шумівецька сільська рада  
 Заступник голови Віньковецької 
РДА; 
- голова Волочиської ОТГ; 
- голова Волочиської РДА; 
- голова Наркевицької ОТГ;  
- Управління соціального захисту 
населення Городоцької РДА 
- Городоцька міська рада; 
- Городоцький районний відділ 

Кількість робочих 
зустрічей 

24 27  

Хмельницький МЦ 
надання БВПД 

3 3  

«Віньковецьке бюро 
правової допомоги 

3 3  

«Волочиське бюро 
правової допомоги» 

3 3  
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державної виконавчої служби 
Головного територіального 
управління юстиції  
- Робоча зустріч з головою с.Мазники 
- Робоча зустріч з головою 
с.Новосілка 
- Робоча  зустріч з головою 
с.Зяньківці 
- Старосинявська РДА; 
- Старосинявська районна рада; 
- Старосинявська селищна рада 
- Головою Меджибізької селищної 
ради   
- Головою Летичівської районної 
ради 
- Старостою с. Юрченки Летичівської 
ОТГ 

«Городоцьке бюро 
правової допомоги» 

3 4  

«Деражнянське бюро 
правової допомоги» 

3 3  

«Летичівське бюро 
правової допомоги» 

3 5  

«Старосинявське 
бюро правової 

допомоги» 

3 3  

«Ярмолинецьке 
бюро правової 

допомоги» 

3 3  

Захід 1.2.3. Надання методичної 
допомоги представникам юридичних 
служб органів державної влади та 
ОМС з питань  прав людини:  
- Віньковецька РДА 
Юристу Летичівської РДА 
- Городоцька міська рада 
- Головою Меджибізької селищної 
ради  
- Головою Летичівської районної 
ради 
- Старостою с. Юрченки Летичівської 
ОТГ 
- Головою Вербецької сільської ради; 
- Головою Проскурівської сільської 
ради; 
- Головою Глушковецької сільської 
ради 
- Юридичний відділ Ярмолинецької 
РДА 

Кількість 
проведених 

навчань 

4 4  

«Віньковецьке бюро 
правової допомоги 

1 1  

«Городоцьке бюро 
правової допомоги» 

1 1  

«Летичівське бюро 
правової допомоги» 

1 1  

«Ярмолинецьке 
бюро правової 

допомоги» 

1 1  

Захід 1.2.4. Розроблення та 
поширення методичних рекомендацій 

Кількість 
рекомендацій 

1 2 Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги 
“Порядок надання 
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для органів  місцевого 
самоврядування задля покращення 
правової обізнаності громадян та 
доступу до БПД 

Хмельницький МЦ 
надання БВПД 

1 0 БПД” 
Старосинявське 
бюро правової 

допомоги 
“Порядок 

безоплатного 
отримання земельної 

ділянки із земель 
державної і 
комунальної 

власності, а також 
державної реєстрації 
земельної ділянки і 
права власності на 

неї” 

Захід 1.2.5. Створення мережі 
параюристів - виявлення 
авторитетних осіб з неповною 
юридичною або вищою освітою на 
території громад міст, селищ, сіл для 
залучення їх в якості параюристів 
залучення таких осіб до 
консультування громади з визначених 
правових питань:  

- м. Хмельницький; 
- Хмельницький р-н; 
- смт. Віньківці; 
- Віньковецький р-н; 
- м. Волочиськ;  
- Волочиський р-н; 
- м. Городок; 
- Городоцький р-н; 

-   м. Деражня; 
-   Деражнянський р-н; 

- Летичівська ОТГ; 
- Меджибіжзька ОТГ; 
- смт. Ярмолинці; 

Ярмолинецький р-н. 

Виявлення та 
залучення 

авторитетних осіб 
(постійно) 

 Проводиться 
робота 

 

Хмельницький МЦ з 
надання БВПД 

 -  

«Віньковецьке бюро 
правової допомоги 

 -  

«Волочиське бюро 
правової допомоги» 

 -  

«Городоцьке бюро 
правової допомоги» 

 -  

«Деражнянське бюро 
правової допомоги» 

 -  

«Летичівське бюро 
правової допомоги» 

 Проводиться 
робота 

 

«Старосинявське 
бюро правової 

допомоги», 

 -  

«Ярмолинецьке 
бюро правової 

допомоги» 

 -  

Захід 1.2.6. Робота з розвитку 
партнерських мереж та взаємодії з 

Постійно  2  
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органами місцевого самоврядування з 
метою розроблення та прийняття 
місцевих програм надання БПД, 
залучення у якості їх виконавців 
якнайширшого кола громадських 
організацій відповідного профілю: 

- Хмельницька МР; 
- Городоцька РДА; 
- Городоцька РР; 
- Деражнянська МР; 
- Летичівська РДА. 

- Віньковецька РДА 
-  Волочиська РДА 
-  Старосинявська ОТГ 
-  Ярмолинецької РДА 
 

Хмельницький МЦ з 
надання БВПД 

 -  

«Віньковецьке бюро 
правової допомоги 

 -  

«Волочиське бюро 
правової допомоги» 

 1  

«Городоцьке бюро 
правової допомоги» 

 -  

«Деражнянське бюро 
правової допомоги» 

 -  

«Летичівське бюро 
правової допомоги» 

 1  

«Старосинявське 
бюро правової 

допомоги», 

 -  

«Ярмолинецьке 
бюро правової 

допомоги» 

 -  

3. 

Завдання 1.3.  
Проведення інформаційно-
роз’яснювальних та 
комунікативних заходів 

Захід 1.3.1. Проведення моніторингу 
щодо інформаційної присутності у 
медіа-середовищі 

Кількість 
моніторингів 

3 3  

Хмельницький МЦ 
надання БВПД 

3 3  

Захід 1.3.2. Висвітлення заходів та 
інформування населення через 
друковані ЗМІ:  

- “Актуально для подолян ” 
- Віньковецька районна газета 

«Сільські новини»; 
- Волочиська районна газета 

«Зоря»; 
- Городоцька районна газета 

«Городоцький вісник»; 
- Деражнянська районна газета 

“Вісник Деражнянщини”; 
- Летичівська районна газета 

«Летичівська газета»; 

Кількість 
публікацій 

8 8  

Хмельницький МЦ 
надання БВПД 

1 2  

«Віньковецьке бюро 
правової допомоги 

1 1  

«Волочиське бюро 
правової допомоги» 

1 1  

«Городоцьке бюро 
правової допомоги» 

1 1  

«Деражнянське бюро 
правової допомоги» 

1 1  

«Летичівське бюро 
правової допомоги» 

1 0 Інформація подана 
але не розміщена 
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- Старосинявська районна газета 
- - Ярмолинецька районна газета 

«Вперед». 
 

«Старосинявське 
бюро правової 

допомоги», 

1 1  

«Ярмолинецьке 
бюро правової 

допомоги» 

1 1  

Захід 1.3.3. Висвітлення заходів та 
інформування населення через 
виступи на радіо в мережі 
проводового мовлення 

Кількість виступів 1 1  

Хмельницький МЦ 
надання БВПД 

1 1  

Захід 1.3.4. Висвітлення заходів та 
інформування населення через 
інтернет-видання 

Кількість 
публікацій 

3 5  

Хмельницький МЦ 
з надання БВПД 

3 5  

Захід 1.3.5. Висвітлення успішної 
практики адвокатів, які надають 
БВПД та співпрацюють з МЦ у 
інтернет ресурсах, веб-сайтах, 
соціальних сторінках Facebook 

Кількість 
публікацій 

3 3  

Хмельницький МЦ 
надання БВПД 

3 3  

Захід 1.3.6. Розповсюдження серед 
населення, підприємств, установ, 
організацій, навчальних закладів 
інформаційних друкованих та 
електронних матеріалів на правову 
тематику відповідно до інтересів 
цільової аудиторії в тому числі про 
виконання правопросвітницького 
проекту «Я МАЮ ПРАВО!» 
 

Кількість 
Розповсюджених 

матеріалів  (за 
потребою) 

   

Хмельницький МЦ 
надання БВПД 

   

«Віньковецьке бюро 
правової допомоги 

   

«Волочиське бюро 
правової допомоги» 

   

«Городоцьке бюро 
правової допомоги» 

   

«Деражнянське бюро 
правової допомоги» 

   

«Летичівське бюро 
правової допомоги» 

   

«Старосинявське 
бюро правової 

допомоги», 

   

«Ярмолинецьке 
бюро правової 
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допомоги» 
Захід 1.3.7. Проведення семінарів, 
лекцій, бесід спрямованих на 
вирішення правових проблем 
внутрішньо-переміщених осіб 

Кількість заходів 2 2  

Хмельницький МЦ 
надання БВПД 

2 2  

Захід 1.3.8. Проведення семінарів, 
лекцій, бесід спрямованих на 
вирішення правових проблем 
учасників АТО 

Кількість заходів 2 2  

Хмельницький МЦ 
надання БВПД 

2 2  

Захід 1.3.9. Проведення правових 
тренінгів із особами, які шукають 
роботу на базі міських та районних 
центрів зайнятості 

Кількість заходів 2 2  

Хмельницький МЦ 
надання БВПД 

2 2  

Захід 1.3.10. Проведення тематичних 
зустрічей, круглих столів, лекцій, 
семінарів для соціально вразливих 
категорій громадян у спеціалізованих  
установах (психоневрологічних 
інтернатах, соціальних центрах, 
школах-інтернатах): 
- Територіальний центр соціального 
обслуговування 

Кількість заходів 2 2  

«Віньковецьке бюро 
правової допомоги 

1 1  

«Старосинявське 
бюро правової 

допомоги» 

1 1  

Захід 1.3.11. Розміщення, 
інформаційних матеріалів зовнішньої 
реклами, як соціальної на вулицях, 
громадському транспорті, на 
відповідних дошках оголошень в 
установах, організаціях, спеціально 
відведених місцях: 
 - Хмельницька МР, 
- Віньковецька РДА; 
- Віньковецька РР; 
- Віньковецький ЦНАП, 
-  Городоцька РДА; 
- Городоцька РР; 
- Деражнянська МР; 
- Летичівська РДА. 

Кількість заходів    

Хмельницький МЦ 
надання БВПД 

   

«Віньковецьке бюро 
правової допомоги 

   

«Волочиське бюро 
правової допомоги» 

   

«Городоцьке бюро 
правової допомоги» 

   

«Деражнянське бюро 
правової допомоги» 

   

«Летичівське бюро 
правової допомоги» 

   



 

 11 

- Волочиська РДА 
- Старосинявська ОТГ 
- Ярмолинецька РДА 

«Старосинявське 
бюро правової 

допомоги», 

   

«Ярмолинецьке 
бюро правової 

допомоги» 

   

4. 

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

Захід 1.4.1. Організація та участь у 
роботі виїзних консультаційних 
пунктів щодо осіб учасників АТО, на 
яких поширюється дія ЗУ «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» 

Кількість виїздів 3 3  

Хмельницький МЦ 
надання БВПД 

3 3  

Захід 1.4.2. Організація та участь у 
роботі виїзних консультаційних 
пунктів щодо громадян похилого 
віку, інвалідів, які знаходяться в 
будинках інтернатах, особам із 
особливими потребами у будинках-
інтернатах, спеціалізованих 
установах: 
-Хмельницький геріатричний 
пансіонат для ветеранів війни та 
праці  
- Лонковецький будинок-інтернат для 
громадян похилого віку та інвалідів; 
- Кушнирівський будинок інтернат 
для громалдян похилого віку та 
інвалідів 
- Лісоводський будинок-інтернат 
- Городоцька територіальна первинна 
організація УТОС 
- Мазниківський будинок-інтернат 
для громадян похилого віку та 
інвалідів 
- Зяньковецький психоневрологічний 
інтернат 
- Новосинявський будинок-інтернат 
для людей похилого віку та інвалідів 
- Рекреаційний центр «Берег Надії» с. 
Головчинці; 
-Новокостянтинівський                     

Кількість виїздів 14 14  

Хмельницький МЦ 
надання БВПД 

2 2  

«Віньковецьке бюро 
правової допомоги 

1 1  

«Волочиське бюро 
правової допомоги» 

2 2  

«Городоцьке бюро 
правової допомоги» 

2 2  

«Деражнянське бюро 
правової допомоги» 

2 2  

«Летичівське бюро 
правової допомоги» 

2 2  

«Старосинявське 
бюро правової 

допомоги», 

2 2  

«Ярмолинецьке 
бюро правової 

допомоги» 

1 1  
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будинок-інтернат  для людей 
похилого віку 
- Солобковецький навчально-
реабілітаційний центр 
Захід 1.4.3. Організація та участь у 
роботі виїзних консультаційних 
пунктів для громадян на базі 
сільських рад, ОТГ: 
- - Гвардійська ОТГ 
- Пироговецька сільська рада 
- Шумовецька сільська рада   
-.Пилипо-Олександрівська с-р; 
Великоолександрівська с-р. 
-с. Гарнишівка Волочиської ОТГ; 
- с. Писарівка Війтовецька ОТГ; 
- с. Кушнирівка Холодецька сільська 
рада 
- с. Клинове 
- с. Лісоводи 
- с. Чорниводи 
- Мазниківська сільська рада 
- Новосілецька сільська рада 
- Зяньковецька сільська рада 
- Мшанецька с/рада 
- Бабинська с/рада 
- Цимбалівська с/рада 
- С. Білецьке 
- С.Митківці 
- С. Западинці 
- Вербецька сільська рада; 
- Глушковецька сільська рада; 
- Проскурівська сільська рада 

Кількість виїздів 24 29  
Хмельницький МЦ 

надання БВПД 
3 4  

«Віньковецьке бюро 
правової допомоги 

3 3  

«Волочиське бюро 
правової допомоги» 

3 3  

«Городоцьке бюро 
правової допомоги» 

 

3 3  

«Деражнянське бюро 
правової допомоги» 

3 3  

«Летичівське бюро 
правової допомоги» 

3 7  

«Старосинявське 
бюро правової 

допомоги», 

3 3  

«Ярмолинецьке 
бюро правової 

допомоги» 

3 3  

Захід 1.4.4. Забезпечити роботу 
дистанційних пунктів консультування 
для громадян в центрах зайнятості: 
- Хмельницький міський центр 
зайнятості  
- Хмельницький районний центр 
зайнятості. 
- Віньковецький районний центр 

Кількість виїзних 
прийомів 

27 27  

Хмельницький МЦ 
надання БВПД 

6 6  

«Віньковецьке бюро 
правової допомоги 

3 3  

«Волочиське бюро 
правової допомоги» 

3 3  
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зайнятості 
- Волочиський районний центр 
зайнятості 
- Городоцький районний центр 
зайнятості 
- Деражнянський районний центр 
зайнятості 
- Старосинявська районна філія 
Хмельницького обласного центру 
зайнятості 
- Летичівський районний центр 
зайнятості 
- Ярмолинецька районна філія 
Хмельницького ОЦЗ 

«Городоцьке бюро 
правової допомоги» 

3 3  

«Деражнянське бюро 
правової допомоги» 

3 3  

«Летичівське бюро 
правової допомоги» 

3 3  

«Старосинявське 
бюро правової 

допомоги», 

3 3  

«Ярмолинецьке 
бюро правової 

допомоги» 

3 3  

Захід 1.4.5. Організація та робота 
дистанційних  пунктів 
консультування громадян на базі 
центрів надання адміністративних 
послуг 

Кількість 
консультацій 

3 3  

Хмельницький МЦ 
надання БВПД 

3 3  

Захід 1.4.6. Організація та робота 
дистанційного  пункту 
консультування громадян на базі 
Хмельницького окружного 
адміністративного суду  

Кількість 
консультацій 

3 3  

Хмельницький МЦ 
надання БВПД 

3 3  

Захід 1.4.7. Організація роботи та 
налагодження надання БПД в режимі 
Skype зв'язку в приміщеннях 
бібліотек за програмою «Бібліоміст»  

Кількість заходів 3 3  

Хмельницький МЦ 
надання БВПД 

3 3  

Захід 1.4.8. Забезпечення роботи 
дистанційного пункту доступу до 
БПД на базі Хмельницького 
обласного фонду «Хесед-Бешт» 

Кількість 
консультувань 

(не менше) 

1 1  

Хмельницький МЦ 
надання БВПД 

1 1  

Захід 1.4.9. Забезпечити надання 
адресної правової допомоги 
громадянам, які не можуть 

По мірі необхідності    
Хмельницький МЦ 

надання БВПД 
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самостійно пересуватися 
(незахищеним верствам населення) 

«Віньковецьке бюро 
правової допомоги 

   

«Волочиське бюро 
правової допомоги» 

   

«Городоцьке бюро 
правової допомоги» 

   

«Деражнянське бюро 
правової допомоги» 

   

«Летичівське бюро 
правової допомоги» 

   

«Старосинявське 
бюро правової 

допомоги», 

   

«Ярмолинецьке 
бюро правової 

допомоги» 

   

5 

Завдання 1.5. 
Забезпечення належної 
якості послуг, що 
надаються клієнтам 
системи БПД 

Захід 1.5.1. Проведення аналізу скарг 
клієнтів, які звернулися до місцевого 
центру, на якість наданих послуг 
працівниками МЦ з метою 
проведення навчань, підвищення 
кваліфікації працівників 

Висновок 
(аналіз скарг) 

1 1  

Хмельницький МЦ 
надання БВПД 

1 1  

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

Кількість 
анкетувань 

1 1  

Хмельницький МЦ 
надання БВПД 

1 1  

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

Кількість 
проведених заходів 

1 1  

Хмельницький МЦ 
надання БВПД 

1 1  

6. 

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

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

Кількість  зустрічей 1 1  

Хмельницький МЦ 
надання БВПД 

1 1  
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громадських організацій відповідного 
профілю - Хмельницька МР         

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

7. 

Завдання 2.1  
Розвиток людських 
ресурсів, в тому числі пулу 
юристів місцевих центрів 
(відділи БППД, 
представництва 
правопросвітництва та 
бюро) для виконання 
функції представництва 

Захід 2.1.1. Вивчення актуальних 
потреб в правових знаннях 
працівників місцевих центрів: 
- головних бухгалтерів; сектору 
фінансів та бухгалтерського обліку; 
відділу правової інформації та 
консультацій; відділу організації 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги та роботи з 
адвокатами;  відділу представництва; 
відділу правопросвітництва та 
взаємодії з суб’єктами надання 
безоплатної первинної правової 
допомоги; відділу персоналу, 
інформаційної та матеріальної 
інфраструктури; відділів  бюро 
правової допомоги 

Кількість 
пропозицій 

- 1  

Хмельницький МЦ 
надання БВПД 

- 1  

Захід 2.1.2. Проведення внутрішніх 
навчань працівників з актуальних та 
проблемних питань, пов'язаних з 
наданням БПД 

Кількість навчань 3 3  

Хмельницький МЦ 
надання БВПД 

3 3  

Захід 2.1.3. Організувати та провести 
заходи із підвищення кваліфікації 
працівників центру із залученням 
фахівців інших організацій  

Кількість навчань 
(згідно внутрішніх 

навчань) 

- 2  

Хмельницький МЦ 
надання БВПД 

- 2  

Захід 2.1.4. Проведення нарад, 
семінарів, навчань для керівників та 
спеціалістів бюро правової допомоги  

Кількість заходів 1 1  

Хмельницький МЦ 
надання БВПД 

1 1  

Захід 2.1.5. Організувати та здійснити 
робочу поїздку до Чортківського 

Кількість заходів 1 1  



 

 16 

місцевого центру з надання БВПД з 
метою обміну досвідом  

Хмельницький МЦ 
надання БВПД 

1 1  

Захід 2.1.6. Участь працівників МЦ у 
семінарах, навчаннях, що 
організовуються Хмельницьким 
ЦППК 

Кількість заходів 1 2  

Хмельницький МЦ 
надання БВПД 

1 2  

8. 

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

Захід 2.2.1. Надання консультативної, 
методичної та практичної допомоги 
адвокатам 

Кількість надання 
методичної 
допомоги 

- -  

Хмельницький МЦ 
надання БВПД 

- -  

9. 

Завдання 2.3.  
Створення та розвиток 
міжрегіональних ресурсно-
комунікаційних платформ 

Захід 2.3.1. Внесення пропозицій 
щодо проведення навчання 
працівників місцевого  центру, 
громадських організацій та партнерів 

Кількість 
пропозицій 

- 1  

Хмельницький МЦ 
надання БВПД 

- 1  

10. 

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

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

Кількість 
електронних 
консультацій 

2 4 -“Захист 
персональних даних 

неповнолітніх” 
(ХМЦ); 

- “Звільнення з 
роботи за вчинення 

за місцем роботи 
розкрадання (в тому 

числі дрібного)” 
(Деражнянське 
бюро правової 

допомоги) 

«Віньковецьке бюро 
правової допомоги» 

1 1 

«Летичівське бюро 
правової допомоги» 

1 1 

 
Захід 2.4.2. Редагування та 
підтримання в актуальному стані 
правових консультацій довідково-
інформаційної платформи  
“WikiLegalaid” 

Кількість оновлень 
(за потребою) 

   

Хмельницький МЦ 
надання БВПД 

   

«Віньковецьке бюро 
правової допомоги 

   

«Волочиське бюро 
правової допомоги» 

   

«Городоцьке бюро 
правової допомоги» 

   

«Деражнянське бюро 
правової допомоги» 
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«Летичівське бюро 
правової допомоги» 

   

«Старосинявське 
бюро правової 

допомоги», 

   

«Ярмолинецьке 
бюро правової 

допомоги» 

   

Розділ ІІІ. Децентралізація системи БПД 

11. 

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

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

Кількість 
проведених 

дій щодо реєстрації 

1 - Положення не 
мінялося 

Хмельницький МЦ 
надання БВПД 

1   

Захід 3.1.2. Участь директора у 
засіданнях Керівної ради  

Кількість засідань 2 1  
Хмельницький МЦ 

надання БВПД 
2 1  

12. 
Завдання 3.2. 
Управління людськими 
ресурсами 

Захід 3.2.1. Організація та проведення 
спільних навчальних семінарів з 
підвищення кваліфікації, 
професійного рівня працівників 
місцевих центрів 

Кількість 
проведених заходів 

1 2  

Хмельницький МЦ 
надання БВПД 

1 2  

Захід 3.2.2. Забезпечення обміну 
досвідом між регіональним та 
місцевими центрами 

Кількість 
проведених заходів 

1 1  

Хмельницький МЦ 
надання БВПД 

1 1  

13 

Завдання 3.3. 
Моніторинг діяльності 

Захід 3.3.1. Збір інформації щодо 
основних показників діяльності МЦ 

Інформаційна 
довідка, звіт про 
проведену роботу 

8 8  

Хмельницький МЦ 
надання БВПД 

1 1  

«Віньковецьке бюро 
правової допомоги» 

1 1  

«Волочиське бюро 
правової допомоги» 

1 1  

«Городоцьке бюро 
правової допомоги» 

1 1  

«Деражнянське бюро 1 1  
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правової допомоги» 
«Летичівське бюро 
правової допомоги» 

1 1  

«Старосинявське 
бюро правової 

допомоги», 

1 1  

«Ярмолинецьке 
бюро правової 

допомоги» 

1 1  

Захід 3.3.2. Аналіз результатів роботи 
МЦ, проблемних питань та шляхів їх 
вирішення 

звіт про проведену 
роботу 

1 1  

Хмельницький МЦ 
надання БВПД 

1 1  

Захід 3.3.3. Надання методичної 
допомоги бюро правової допомоги, 
здійснення технічного супроводу 
оргтехніки 

Кількість виїздів 4 3 Надавалася 
методично допомога 
Летичівському бюро 
правової допомоги. 

 
Методична допомога 

Городоцькому і 
Ярмолинецькому 

бюро ПД надавалася у 
І кв. 

«Віньковецьке бюро 
правової допомоги» 

1 1 

«Волочиське бюро 
правової допомоги» 

1 1 

«Городоцьке бюро 
правової допомоги» 

1 - 

«Ярмолинецьке 
бюро правової 

допомоги» 

1 - 

Розділ ІV. Розбудова комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної правової допомоги (КІАС) та впровадження 
інших новітніх інформаційних технологій 

14. 

Завдання 4.1. 
Автоматизація бізнес-
процесів в системі БПД, в 
тому числі бюджетне та 
фінансове управління 

Захід 4.1.1. Придбання IP - телефонів 
для забезпечення ефективної 
діяльності бюро правової допомоги  

Кількість 
придбаних IP -

телефонів 

8 - Не виділені 
кошти 

Хмельницький МЦ 
надання БВПД 

8 -  

15. 

Завдання 4.2. 
Матеріально-технічне 
забезпечення та розвиток 
інфраструктури 

Захід 4.2.1. Придбання веб-камери, 
медіа-колонок для забезпечення 
Skype зв’язку у місцевих центрах та 
бюро правової 
допомоги 

Кількість покупок 
 

5 - Не виділені 
кошти 

Хмельницький МЦ 
надання БВПД 

5 -  

Захід 4.2.2. Придбання ноутбука для 
проведення правопросвітницьких 

Кількість покупок 1 - Не виділені 
кошти 






