


що проводяться 
Урядом України 
 

- СЗОШ І-ІІІ ступенів №27 ім. 
Д.Іваха м. Хмельницького; 
- НВК №7 м.Хмельницького; 
- Віньковецькй НВК І-ІІІ ст. 
- Пилипоолександрівська ЗОШ 
І-ІІІ ст 
- Соломнянська ЗОШ І-ІІІ ст.; 
- Війтовецька ЗОШ І-ІІІ ст. 
- Городоцька початкова школа 
Городоцької міської ради;  
- Опорний заклад Городоцький 
ліцей №2 Городоцької міської 
ради; 
- Вовковинецька гімназія;  
-Деражнянський ліцей;  
- Летичівський ліцей № 1 
- Летичівська гімназія №2 
- Дашковецький НВК;  
- Савинецька ЗОШ І-ІІІ ст.; 
- Пасічнянська ЗОШ  І-ІІІ ст. 

допомоги» 
Байда А. Л. – начальник 
відділу «Волочиське бюро 
правової допомоги» 
Кляхін А. А. - начальник 
відділу «Городоцьке бюро 
правової допомоги». 
Сідлецька О. В. –  начальник 
відділу «Деражнянське бюро 
правової допомоги» 
Харламов А.В. - начальник 
відділу «Летичівське бюро 
правової допомоги» 
Костюк Н.В. – заступник 
начальника відділу 
«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 

12.02.2020 
11.03.2020 

«Волочиське бюро правової 
допомоги» 2 

21.02.2020 
19.03.2020 

«Городоцьке бюро правової 
допомоги» 2 

31.01.2020 
18.03.2020 

«Деражнянське бюро 
правової допомоги» 2 

24.02.2020 
17.03.2020 
19.03.2020 

«Летичівське бюро 
правової допомоги» 3 

02.03.2020 
16.03.2020 

«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 2 

Захід 1.1.3. Організація та 
проведення заходів для учнів і 
студентів закладів професійної 
(професійно-технічної) та 
вищої освіти  
- Вище професійне училище 
№11 м. Хмельницький; 
- Віньковецька НВК І-ІІІ ст.; 

Пестун М.В. – заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги 
Біла О. В. – начальник відділу 
«Віньковецьке бюро правової 
допомоги» 

25.03.2020 

Кількість заходів 2 

Відділ правопросвітництва 
та надання безоплатної 
правової допомоги 

1 

25.02.2020 
 

«Віньковецьке бюро 
правової допомоги» 

1 
 

Захід 1.1.4. Проведення 
семінарів, лекцій, бесід, 
спрямованих на запобігання 
безробіттю для осіб, які 
шукають роботу та 
перебувають на обліку в 
Центрах зайнятості: 
- Хмельницький міський центр 

Пестун М.В. – заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги 
Біла О. В. – начальник відділу 
«Віньковецьке бюро правової 
допомоги» 

 
 

04.02.2020 
03.03.2020 

Кількість заходів 14 

Відділ правопросвітництва 
та надання безоплатної 
правової допомоги 

2 

04.02.2020 
03.03.2020 

«Віньковецьке бюро 
правової допомоги 2 



зайнятості; 
- Хмельницький районна філія 
Хмельницького обласного 
центру зайнятості; 
- Віньковецький районна філія 
Хмельницького обласного 
центру зайнятості; 
-Волочиський районна філія 
Хмельницького обласного 
центру зайнятості; 
- Городоцький районна філія 
Хмельницького обласного 
центру зайнятості; 
- Деражнянський районна філія 
Хмельницького обласного 
центру зайнятості; 
- Старосинявська районна 
філія Хмельницького 
обласного центру зайнятості 
- Летичівська районна філія 
Хмельницького обласного 
центру зайнятості 
- Ярмолинецька районна філія 
Хмельницького обласного 
центру зайнятості 

Байда А. Л. – начальник 
відділу «Волочиське бюро 
правової допомоги» 
Кляхін А. А. - начальник 
відділу «Городоцьке бюро 
правової допомоги». 
Сідлецька О. В. –  начальник 
відділу «Деражнянське бюро 
правової допомоги» 
Харламов А.В. - начальник 
відділу «Летичівське бюро 
правової допомоги» 
Костюк Н.В. – заступник 
начальника відділу 
«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 

04.02.2020 
03.03.2020 

«Волочиське бюро правової 
допомоги» 2 

29.01.2020 
28.01.2020 

«Городоцьке бюро правової 
допомоги» 2 

11.02.2020 
10.03.2020 

«Деражнянське бюро 
правової допомоги» 2 

27.01.2020 
21.01.2020 

«Летичівське бюро 
правової допомоги» 2 

04.02.2020 
03.03.2020 

«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 2 

Захід 1.1.5. Організація та 
проведення семінарів, лекцій, 
бесід для осіб з інвалідністю 
- Хмельницька обласна 
організація УТОС 
- Городоцька ТПО УТОС  
 

Пестун М.В. – заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги 
Кляхін А. А. - начальник 
відділу «Городоцьке бюро 
правової допомоги» 
 
 

05.02.2020 

Кількість заходів 2 

Відділ правопросвітництва 
та надання безоплатної 
правової допомоги 

1 

18.03.2020 «Городоцьке бюро правової 
допомоги» 1 



Захід 1.1.6. Організація та 
проведення семінарів, лекцій, 
бесід спрямованих на 
роз'яснення змісту ключових 
реформ (змін у законодавстві) 
у трудових колективах: 
- Лісогринівецька ОТГ; 
- Розсошанська ОТГ; 
- ЦНАП Віньковецької РДА; 
- Трудовий колектив 
Віньковецька НВК І-ІІІ ст; 
- Волочиська ОТГ; 
- Війтовецька ОТГ; 
- Управління Державної 
казначейської служби України 
у Городоцькому районі; 
- Управління соціального 
захисту населення Городоцької 
РДА; 
-Вовковинецька гімназія; 
- Вовковинецька ОТГ; 
- КП "Старосинявський ЦВ 
№1"; 
- Меджибізька ОТГ; 
- Летичівська ОТГ; 
- Савинецька с/р; 
- Пасічнянська с/р 

Пестун М.В. – заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги 
Біла О. В. – начальник відділу 
«Віньковецьке бюро правової 
допомоги» 
Байда А. Л. – начальник 
відділу «Волочиське бюро 
правової допомоги» 
Кляхін А. А. - начальник 
відділу «Городоцьке бюро 
правової допомоги». 
Сідлецька О. В. –  начальник 
відділу «Деражнянське бюро 
правової допомоги» 
Харламов А.В. - начальник 
відділу «Летичівське бюро 
правової допомоги» 
Костюк Н.В. – заступник 
начальника відділу 
«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 

 
18.02.2020 
11.03.2020 

Кількість заходів 15 
Відділ правопросвітництва 
та надання безоплатної 
правової допомоги 

2 

25.02.2020 
112.03.2020 

«Віньковецьке бюро 
правової допомоги 2 

12.02.2020 
11.03.2020 

«Волочиське бюро правової 
допомоги» 2 

12.02.2020 
20.03.2020 

«Городоцьке бюро правової 
допомоги» 2 

31.01.2020 
25.02.2020 

 

«Деражнянське бюро 
правової допомоги» 2 

03.02.2020 
27.02.2020 
12.03.2020 

«Летичівське бюро 
правової допомоги» 3 

02.03.2020 
16.03.2020 

«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 2 

 

Захід 1.1.7. Організація та 
проведення вуличного 
інформування у 
територіальних громад  
Хмельницької області: 

Пестун М.В. – заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги 

 
 

10.03.2020 

Кількість вуличних 
інформувань 7 

Відділ правопросвітництва 
та надання безоплатної 
правової допомоги 

1 



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

Біла О. В. – начальник відділу 
«Віньковецьке бюро правової 
допомоги» 
Байда А. Л. – начальник 
відділу «Волочиське бюро 
правової допомоги» 
Кляхін А. А. - начальник 
відділу «Городоцьке бюро 
правової допомоги». 
Сідлецька О. В. –  начальник 
відділу «Деражнянське бюро 
правової допомоги» 
Харламов А.В. - начальник 
відділу «Летичівське бюро 
правової допомоги» 
Костюк Н.В. – заступник 
начальника відділу 
«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 

24.03.2020 «Віньковецьке бюро 
правової допомоги 1 

20.03.2020 «Волочиське бюро правової 
допомоги» 1 

25.03.2020 «Городоцьке бюро правової 
допомоги» 1 

12.03.2020 «Деражнянське бюро 
правової допомоги» 1 

29.01.2020 «Летичівське бюро 
правової допомоги» 1 

20.03.2020 «Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 1 

  

Захід 1.1.8. Організація та 
проведення 
правопросвітницьких заходів у 
системі органів охорони 
здоров’я Хмельницької області  
- Лісогринівецька амбулаторія 

загальної практики сімейної 
медицини; 
- Віньковецька амбулаторія 

загальної практики - сімейної 
медицини; 
- Війтівецька амбулаторія 

загальної практики сімейної 
медицини; 
- КНП “Городоцький 

районний центр первинної 

Пестун М.В. – заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги 
Біла О. В. – начальник відділу 
«Віньковецьке бюро правової 
допомоги» 
Байда А. Л. – начальник 
відділу «Волочиське бюро 
правової допомоги» 
Кляхін А. А. - начальник 
відділу «Городоцьке бюро 
правової допомоги». 
Сідлецька О. В. –  начальник 
відділу «Деражнянське бюро 

18.02.2020 

Кількість заходів 7 

Відділ правопросвітництва 
та надання безоплатної 
правової допомоги 

1 

26.02.2020 «Віньковецьке бюро 
правової допомоги 1 

11.03.2020 «Волочиське бюро правової 
допомоги» 1 

10.02.2020 «Городоцьке бюро правової 
допомоги» 1 

26.03.2020 «Деражнянське бюро 
правової допомоги» 1 

26.02.2020 «Летичівське бюро 
правової допомоги» 1 



медико-санітарної допомоги”; 
- Деражнянська ЦРЛ; 
- Летичівський  ПМСД; 
- Амбулаторія загальної 

практики сімейної медицини 
ст. Ярмолинці 
 

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

17.03.2020 «Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 1 

2. 

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

Захід 1.2.1. Організація та 
проведення робочих зустрічей, 
навчальних семінарів з 
керівниками громадських 
організацій (із громадськими 
організаціями, які 
представляють інтереси 
учасників АТО та членів їх 
сімей, внутрішньо 
переміщених осіб, соціально 
вразливих верств населення) 
- Центр допомоги учасникам 
АТО; 
- Громадська організація 
«Спілка учасників АТО 
Патріоти» 

Пестун М.В. – заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги 
Сідлецька О. В. –  начальник 
відділу «Деражнянське бюро 
правової допомоги» 
 

 
 
 

30.01.2020 
 

Кількість зустрічей 2 

Відділ правопросвітництва 
та надання безоплатної 
правової допомоги 

1 

26.02.2020 «Деражнянське бюро 
правової допомоги» 1 

3. 

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

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

Пестун М.В. – заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги 

02.01.2020 
03.02.2020 
02.03.2020 

Кількість моніторингів 3 

Відділ правопросвітництва 
та надання безоплатної 
правової допомоги 

3 

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

‐ Хмельницька газета 

Пестун М.В. – заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги 

 
 

13.03.2020 

Кількість публікацій 7 

Відділ правопросвітництва 
та надання безоплатної 
правової допомоги 

1 



“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»; 

‐ Старосинявська районна 
газета “Колос”;  

‐ - Ярмолинецька районна 
газета «Вперед». 

Біла О. В. – начальник відділу 
«Віньковецьке бюро правової 
допомоги» 
Байда А. Л. – начальник 
відділу «Волочиське бюро 
правової допомоги» 
Кляхін А. А. - начальник 
відділу «Городоцьке бюро 
правової допомоги». 
Сідлецька О. В. –  начальник 
відділу «Деражнянське бюро 
правової допомоги» 
Харламов А.В. - начальник 
відділу «Летичівське бюро 
правової допомоги» 
Костюк Н.В. – заступник 
начальника відділу 
«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 

24.03.2020 
«Віньковецьке бюро 
правової допомоги 1 

19.03.2020 
«Волочиське бюро правової 
допомоги» 1 

27.03.2020 
«Городоцьке бюро правової 
допомоги» 1 

17.03.2020 
«Деражнянське бюро 
правової допомоги» 1 

19.03.2020 
«Летичівське бюро 
правової допомоги» 1 

19.03.2020 «Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 1 

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

Пестун М.В. – заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги 

10.03.2020 
 

Кількість виступів 1 

Відділ правопросвітництва 
та надання безоплатної 
правової допомоги 

1 

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

Пестун М.В. – заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги 
Біла О. В. – начальник відділу 
«Віньковецьке бюро правової 
допомоги» 
Байда А. Л. – начальник 

17.01.2020 
17.02.2020 
17.03.2020 

Кількість публікацій 21 
Відділ організації надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги та 
роботи з її надавачами 

3 

31.01.2020 
28.02.2020 
31.03.2020 

«Віньковецьке бюро 
правової допомоги 3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

відділу «Волочиське бюро 
правової допомоги» 
Кляхін А. А. - начальник 
відділу «Городоцьке бюро 
правової допомоги». 
Сідлецька О. В. –  начальник 
відділу «Деражнянське бюро 
правової допомоги» 
Харламов А.В. - начальник 
відділу «Летичівське бюро 
правової допомоги» 
Костюк Н.В. – заступник 
начальника відділу 
«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 

31.03.2020 
26.02.2020 
19.03.2020 

«Волочиське бюро 
правової допомоги» 3 

29.01.2020 
13.02.2020 
25.03.2020 

«Городоцьке бюро правової 
допомоги» 3 

31.01.2020 
28.02.2020 
31.03.2020 

«Деражнянське бюро 
правової допомоги» 3 

25.02.2020 
25.03.2020 
19.03.2020 

«Летичівське бюро 
правової допомоги» 3 

30.01.2020 
28.02.2020 
23.03.2020 

«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 3 

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

Свідерська Н.В.. –  начальник 
відділу організації надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги та роботи з 
її надавачами 

31.01.2020 
28.02.2020 
30.03.2020 

Кількість публікацій 3 
Відділ організації надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги та 
роботи з її надавачами 

3 

Захід 1.3.6. Забезпечити на 
офіційних веб-сайтах місцевих 
органів державної виконавчої 
влади та органів місцевого 
самоврядування наповнення 
актуальною інформацією 
постійно діючих рубрик 
«Безоплатна правова 
допомога»:  
- Хмельницька РР; 
- Віньковецька РР; 
- Волочиська РР; 
-Городоцька міська ОТГ 

Пестун М.В. – заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги 
Біла О. В. – начальник відділу 
«Віньковецьке бюро правової 
допомоги» 
Байда А. Л. – начальник 
відділу «Волочиське бюро 
правової допомоги» 
Кляхін А. А. - начальник 
відділу «Городоцьке бюро 
правової допомоги». 

06.03.2020 

Кількість веб-сайтів 
ОМС, ОВВ 4 

Відділ правопросвітництва 
та надання безоплатної 
правової допомоги 

1 

17.03.2020 
«Віньковецьке бюро 
правової допомоги 1 

04.03.2020 «Волочиське бюро 
правової допомоги» 1 

13.02.2020 
«Городоцьке бюро правової 
допомоги» 1 



Захід 1.3.7. Розповсюдження 
серед населення, підприємств, 
установ, організацій, 
навчальних закладів 
інформаційних друкованих та 
електронних матеріалів на 
правову тематику відповідно 
до інтересів цільової аудиторії  

Пестун М.В. – заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги 
Біла О. В. – начальник відділу 
«Віньковецьке бюро правової 
допомоги» 
Байда А. Л. – начальник 
відділу «Волочиське бюро 
правової допомоги» 
Кляхін А. А. - начальник 
відділу «Городоцьке бюро 
правової допомоги». 
Сідлецька О. В. –  начальник 
відділу «Деражнянське бюро 
правової допомоги» 
Харламов А.В. - начальник 
відділу «Летичівське бюро 
правової допомоги» 
Костюк Н.В. – заступник 
начальника відділу 
«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 

- 

Кількість 
розповсюджених 
матеріалів (за потребою) 

- 

Відділ правопросвітництва 
та надання безоплатної 
правової допомоги 

- 

- 
«Віньковецьке бюро 
правової допомоги» - 

- 
«Волочиське бюро правової 
допомоги» - 

- 
«Городоцьке бюро правової 
допомоги» - 

- 
«Деражнянське бюро 
правової допомоги» - 

- 
«Летичівське бюро 
правової допомоги» - 

- «Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» - 

Захід 1.3.8. Розміщення, 
інформаційних матеріалів 
зовнішньої реклами, як 
соціальної на вулицях, у 
громадському транспорті, на 
відповідних дошках оголошень 
в установах, організаціях, 
спеціально відведених місцях 
 

Пестун М.В. – заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги 
Біла О. В. – начальник відділу 
«Віньковецьке бюро правової 
допомоги» 
Байда А. Л. – начальник 
відділу «Волочиське бюро 
правової допомоги» 

- 

Кількість заходів 
(у разі необхідності) - 

Відділ правопросвітництва 
та надання безоплатної 
правової допомоги 

- 

- 
«Віньковецьке бюро 
правової допомоги» - 

- 
 

«Волочиське бюро правової - 



Кляхін А. А. - начальник 
відділу «Городоцьке бюро 
правової допомоги». 
Сідлецька О. В. –  начальник 
відділу «Деражнянське бюро 
правової допомоги» 
Харламов А.В. - начальник 
відділу «Летичівське бюро 
правової допомоги» 
Костюк Н.В. – заступник 
начальника відділу 
«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 

 
 
- 

допомоги» 

«Городоцьке бюро правової 
допомоги» 

- 
«Деражнянське бюро 
правової допомоги» - 

- 
«Летичівське бюро 
правової допомоги» - 

- «Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» - 

Захід 1.3.9. Публічна 
презентація результатів 
діяльності центру надання 
БВПД  

Пестун М.В. – заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги 

27.03.2020 

Кількість заходів 1 
Відділ правопросвітництва 
та надання безоплатної 
правової допомоги 

1 

Захід 1.3.10. Проведення 
широкомасштабної 
інформаційної кампанії у ЗМІ з 
метою залучення нових 
адвокатів до участі у конкурсі 
адвокатів, які надають БВПД 

 

Свідерська Н.В. – начальник 
відділу організації надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги та роботи з 
її надавачами 
Пестун М.В. – заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги 
Біла О. В. – начальник відділу 
«Віньковецьке бюро правової 
допомоги» 
Байда А. Л. – начальник 
відділу «Волочиське бюро 
правової допомоги» 
Кляхін А. А. - начальник 

21.01.2020 
по 

23.02.2020 

Кількість 
проведених заходів 
(відповідно до доручень 
КЦ та МЮУ) 

- 

Відділ організації надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги та 
роботи з  її надавачами 
Відділ правопросвітництва 
та надання безоплатної 
правової допомоги 
 

- 

21.01.2020 
по 

23.02.2020 
 

«Віньковецьке бюро 
правової допомоги» - 

21.01.2020 «Волочиське бюро - 



відділу «Городоцьке бюро 
правової допомоги». 
Сідлецька О. В. –  начальник 
відділу «Деражнянське бюро 
правової допомоги» 
Харламов А.В. - начальник 
відділу «Летичівське бюро 
правової допомоги» 
Костюк Н.В. – заступник 
начальника відділу 
«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 

по 
23.02.2020 

правової допомоги» 

21.01.2020 
по 

23.02.2020 

«Городоцьке бюро правової 
допомоги» - 

21.01.2020 
по 

23.02.2020 

«Деражнянське бюро 
правової допомоги» - 

21.01.2020 
по 

23.02.2020 

«Летичівське бюро 
правової допомоги» - 

21.01.2020 
по 

23.02.2020 

«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» - 

4. 

Завдання 1.4. 
 
Забезпечення 
розвитку довідково-
інформаційної 
платформи правових 
консультацій 
«WikiLegalAid» 
 

Захід 1.4.1. Розроблення та 
розміщення правових 
консультацій на довідково-
інформаційній платформі  
“WikiLegalАid” в 
установленому порядку 

Пестун М.В. – заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги 
Глазунова О.Г. – заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги 
Біла О. В. – начальник відділу 
«Віньковецьке бюро правової 
допомоги» 
Байда А. Л. – начальник 
відділу «Волочиське бюро 
правової допомоги» 
Кляхін А. А. - начальник 
відділу «Городоцьке бюро 
правової допомоги». 

- 

Кількість електронних 
консультацій - 

Відділ правопросвітництва 
та надання безоплатної 
правової допомоги 

- 

- 
«Віньковецьке бюро 
правової допомоги» - 

- 
«Волочиське бюро правової 
допомоги» - 

 
«Городоцьке бюро правової 
допомоги» - 

- 
«Деражнянське бюро 
правової допомоги» - 



Сідлецька О. В. –  начальник 
відділу «Деражнянське бюро 
правової допомоги» 
Харламов А.В. - начальник 
відділу «Летичівське бюро 
правової допомоги» 
Костюк Н.В. – заступник 
начальника відділу 
«Ярмолинецьке бюро  

- 
«Летичівське бюро 
правової допомоги» - 

- «Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» - 

Захід 1.4.2. Забезпечення 
підтримання та/або 
редагування  в актуальному 
стані правових консультацій 
довідково-інформаційної 
платформи  “WikiLegalАid” 
 
 

Пестун М.В. – заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги 
Глазунова О.Г. – заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги 
Біла О. В. – начальник відділу 
«Віньковецьке бюро правової 
допомоги» 
Байда А. Л. – начальник 
відділу «Волочиське бюро 
правової допомоги» 
Кляхін А. А. - начальник 
відділу «Городоцьке бюро 
правової допомоги». 
Сідлецька О. В. –  начальник 
відділу «Деражнянське бюро 
правової допомоги» 
Харламов А.В. - начальник 
відділу «Летичівське бюро 
правової допомоги» 
Костюк Н.В. – заступник 
начальника відділу 

- 

Кількість оновлень  
(за потребою) - 

Відділ правопросвітництва 
та надання безоплатної 
правової допомоги 

- 

- 
«Віньковецьке бюро 
правової допомоги» - 

- «Волочиське бюро 
правової допомоги» - 

- 
«Городоцьке бюро правової 
допомоги» - 

- 
«Деражнянське бюро 
правової допомоги» - 

- 
«Летичівське бюро 
правової допомоги» - 

- 
«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» - 



«Ярмолинецьке бюро 

ІІ. Клієнти отримують якісні послуги БПД 

5. 

Завдання 2.1. 
Забезпечення 
належної якості 
послуг що 
надаються клієнтам 
системи БПД  
 

Захід 2.1.1 Визначення 
обґрунтованої потреби у 
залученні адвокатів, 
забезпечення укладення 
контрактів з адвокатами 
системи БПД  

Свідерська Н.В. – начальник 
відділу організації надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги та роботи з 
її надавачами 

 
20.01.2020 

 
 

Пропозиції 1 

Відділ організації надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги та 
роботи з її надавачами 

1 

Захід 2.1.2. Проведення  
анкетування клієнтів МЦ щодо 
якості отриманих послуг, 
наданих працівниками МЦ 

Пестун М.В., Глазунова О.Г. – 
заступники начальника 
відділу правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги 

13.02.2020 

Кількість анкетувань 1 

Відділ правопросвітництва 
та надання безоплатної 
правової допомоги 

1 

Захід 2.1.3. Організація та 
проведення навчальних 
семінарів чи інших заходів із 
підвищення кваліфікації, 
обміну досвідом адвокатів, які 
надають БВПД 

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

20.03.2020 
 

Кількість проведених 
заходів 1 

Відділ організації надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги та 
роботи з її надавачами 

1 

Захід 2.1.4. Організація та 
проведення навчальних 
семінарів, робочих зустрічей 
чи інших заходів із підвищення 
кваліфікації працівників 
центрів, які надають БПД 

Корчинська В.П. – заступник 
начальника відділу фінансів, 
бухгалтерського обліку та 
звітності, 
Пестун М.В. – заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та 
надання правової допомоги 

 
 
 

ї27.03.2020 

Кількість проведених 
заходів 1 

Відділ фінансів, 
бухгалтерського обліку та 
звітності, 
Відділ правопросвітництва 
та надання безоплатної 
правової допомоги 

1 

Захід 2.1.5. Організація та 
проведення внутрішніх 
навчальних заходів для 
підвищення кваліфікації 
працівників центрів (зміни у 

Пестун М.В., Глазунова О.Г. – 
заступники начальника 
відділу правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги 
 

 
 
 
 

23.01.2020 

Кількість проведених 
заходів 1 

Відділ правопросвітництва 
та надання безоплатної 
правової допомоги 

1 



законодавстві, оновлення знань 
працівників) 

6. 

Завдання 2.2. 
Розвиток 
міжрегіональних 
ресурсно-
комунікаційних 
платформ 

Захід 2.2.1. Внесення 
пропозицій щодо проведення 
навчання працівників 
місцевого центру, членів 
громадських організацій та 
партнерів 

Корчинська В.П. – заступник 
начальника відділу фінансів, 
бухгалтерського обліку та 
звітності, 
Пестун М.В. – заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та 
надання правової допомоги 

- 

Кількість пропозицій (за 
потребою) - 

Відділ фінансів, 
бухгалтерського обліку та 
звітності, 
Відділ правопросвітництва 
та надання безоплатної 
правової допомоги 

- 

Захід 2.2.2. Направлення на 
навчання та/або інші заходи до 
міжрегіональної ресурсно-
комунікаційної платформи 
працівників місцевого центру, 
членів громадських організацій 
та партнерів  

Корчинська В.П. – заступник 
начальника відділу фінансів, 
бухгалтерського обліку та 
звітності, 
 

- 

Кількість навчань 
(заходів) (за потребою) - 

Відділ фінансів, 
бухгалтерського обліку та 
звітності 

- 

7. 

Завдання 2.3. 

Запровадження Peer 
review 

Захід 2.3.1. Надати пропозицію 
щодо кандидатури працівника 
МЦ до складу МКЕПО 

Глазунова О.Г. – заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги 

- 

Кількість кандидатур 
(за потребою) - 

Відділ правопросвітництва 
та надання безоплатної 
правової допомоги 

- 

Захід 2.3.2. Провести навчання 
працівників МЦ, що надають 
БПД, щодо вимог оформлення 
досьє клієнтів 

Глазунова О.Г. – заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги 

20.01.2020 

Кількість навчань 1- 

Відділ правопросвітництва 
та надання безоплатної 
правової допомоги 

1 

Захід 2.3.3. Направлення на 
експертну перевірку досьє 
клієнтів 

Глазунова О.Г. – заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги 
 
 

- 

Кількість досьє (за 
потребою) - 

Відділ правопросвітництва 
та надання безоплатної 
правової допомоги 

- 



Розділ ІІІ. Люди у територіальних громадах мають кращі можливості для реалізації своїх прав 

8. 

Завдання 3.1.  
Незалежні 
провайдери БПД. 
Співпраця з 
територіальними 
громадами. 
 

Захід 3.1.1. Визначення та 
аналіз правових потреб 
територіальних громад, органів 
територіальної самоорганізації 
населення та проблемних 
питань у їх взаємодії з 
органами державної влади, 
органами місцевого 
самоврядування, 
підприємствами, установами та 
організаціями у межах 
територіальної юрисдикції МЦ 

Пестун М.В. – заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та 
надання правової допомоги 
 

16.03.2020 

Кількість вивчень 1 

Відділ правопросвітництва 
та надання безоплатної 
правової допомоги 

1 

Захід 3.1.2. Проведення 
робочих зустрічей із 
представниками органів 
місцевого самоврядування, 
державних органів, 
громадських організацій з 
метою налагодження співпраці 
та розвитку партнерських 
мереж, залучення нових 
стейкхолдерів, у тому числі, 
створення незалежного 
провайдера  на рівні 
територіальних громад: 
- сільський голова 
Лісовогринівецької ОТГ; 
- сільський голова 
Розсошанської сільської ОТГ; 
-Заступник голови Вінько-
вецької РДА; 

Гоцький Г.І.- директор центру 
Пестун М.В. – заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги 
Біла О. В. – начальник відділу 
«Віньковецьке бюро правової 
допомоги» 
Байда А. Л. – начальник 
відділу «Волочиське бюро 
правової допомоги» 
Кляхін А. А. - начальник 
відділу «Городоцьке бюро 
правової допомоги». 
Сідлецька О. В. –  начальник 
відділу «Деражнянське бюро 
правової допомоги» 
Харламов А.В. - начальник 

 
 
 

18.02.2020 
11.03.2020 

Кількість робочих 
зустрічей 15 

Відділ правопросвітництва 
та надання безоплатної 
правової допомоги 

2 

25.02.2020 
17.03.2020 

«Віньковецьке бюро 
правової допомоги» 2 

11.03.2020 
20.03.2020 

«Волочиське бюро 
правової допомоги» 2 

11.02.2020 
24.03.2020 

«Городоцьке бюро правової 
допомоги» 2 



- Віньковецька с/р; 
- селищний голова 
Війтовецької селищної ОТГ; 
- селищний голова 
Наркевицької селищної ОТГ; 
- Городоцька міська ОТГ; 
- Сатанівська селищна ОТГ; 
- начальник управління 
соціального захисту населення 
Деражнянської РДА; 
- голова Гатнянської с/р; 
- Меджибізька ОТГ; 
- Летичівська ОТГ; 
-Старосинявська РДА; 
- голова Савинецької с/р.  
- голова Пасічнянської с/р 

відділу «Летичівське бюро 
правової допомоги» 
Костюк Н.В. – заступник 
начальника відділу 
«Ярмолинецьке бюро 

11.02.2020 
16.03.2020 

«Деражнянське бюро 
правової допомоги» 2 

27.02.2020 
12.03.2020 
13.02.2020 

«Летичівське бюро 
правової допомоги» 3 

02.03.2020 
16.03.2020 

«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 2 

Захід 3.1.3. Надання 
методичної допомоги органам 
державної влади, міським, 
районним радам, об’єднаним 
територіальним громадам з 
питань прав людини; 
розроблення, затвердження та 
супроводження програм 
правової освіти населення й 
надання безоплатної правової 
допомоги 
- Хмельницька РДА; 
- Хмельницька РР; 
- Віньковецької РДА; 
- Віньковецька с/ р; 
- Вовковинецька ОТГ; 
- Деражнянська РР; 
- Деражнянська міська рада; 

Пестун М.В. – заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги 
Біла О. В. – начальник відділу 
«Віньковецьке бюро правової 
допомоги» 
Байда А. Л. – начальник 
відділу «Волочиське бюро 
правової допомоги» 
Кляхін А. А. - начальник 
відділу «Городоцьке бюро 
правової допомоги». 
Сідлецька О. В. –  начальник 
відділу «Деражнянське бюро 
правової допомоги» 
Харламов А.В. - начальник 

 
 

27.01.2020 
26.02.2020 
19.03.2020 

Кількість проведених 
навчань 21 

Відділ правопросвітництва 
та надання безоплатної 
правової допомоги 

3 

22.01.2020 
25.02.2020 
17.03.2020 

«Віньковецьке бюро 
правової допомоги» 3 

31.01.2020 
24.02.2020 
20.03.2020 

«Волочиське бюро 
правової допомоги» 3 

28.01.2020 
27.02.2020 
20.03.2020 

«Городоцьке бюро правової 
допомоги» 3 

31.01.2020 
25.02.2020 
12.03.2020 

«Деражнянське бюро 
правової допомоги» 3 



Летичівська РДА; 
-Летичівської ОТГ; 
-Старосинявська с/ р; 
- секретар Савинецької с/р, 
- секретар Пасічнянської с/р, 
- юрисконсульт Ярмолинецької 
с/ р  

відділу «Летичівське бюро 
правової допомоги» 
Костюк Н.В. – заступник 
начальника відділу 
«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 

27.02.2020 
12.03.2020 
03.02.2020 

«Летичівське бюро 
правової допомоги» 3 

02.03.2020 
16.03.2020 
18.03.2020 

«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 3 

Захід 3.1.4. Розроблення та 
поширення методичних 
рекомендацій для органів  
місцевого самоврядування 
задля покращення обізнаності 
та доступу до БПД 

Пестун М.В. – заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги 

22.01.2020 

Кількість рекомендацій 1 

Відділ правопросвітництва 
та надання безоплатної 
правової допомоги 

1 

9. 

Завдання 3.2. 
Розширення доступу 
до БПД шляхом, 
зокрема, 
забезпечення роботи 
дистанційних 
пунктів доступу до 
БПД та виїздів 
мобільних 
консультаційних 
пунктів (виїзних 
прийомів громадян) 

Захід 3.2.1. Забезпечення 
роботи мобільних пунктів 
консультування в установах 
виконання покарань для 
засуджених осіб 

Глазунова О.Г. – заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги 

 
 

16.01.2020 
20.02.2020 
19.03.2020 

Кількість консультувань 3 

Відділ правопросвітництва 
та надання безоплатної 
правової допомоги 

3 

Захід 3.2.2. Забезпечити роботу 
дистанційного пункту 
консультування у відділах філії 
Державної установи «Центр 
пробації» Хмельницької 
області (на виконання 
укладених меморандумів) 
- Хмельницький 
міськрайонний відділ філії 
Державної установи “Центр 
пробації” у Хмельницькій 
області; 
- Віньковецький районний 
сектор філії Державної 
установи «Центр пробації» у 

Пестун М.В. – заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги 
Біла О. В. – начальник відділу 
«Віньковецьке бюро правової 
допомоги» 
Байда А. Л. – начальник 
відділу «Волочиське бюро 
правової допомоги» 
Кляхін А. А. - начальник 
відділу «Городоцьке бюро 
правової допомоги». 
Сідлецька О. В. –  начальник 

 
 

13.01.2020 
03.02.2020 
03.03.2020 

Кількість заходів 21 

Відділ правопросвітництва 
та надання безоплатної 
правової допомоги 

3 

14.01.2020 
11.02.2020 
10.03.2020 

«Віньковецьке бюро 
правової допомоги» 3 

13.01.2020 
03.02.2020 
03.03.2020 

«Волочиське бюро 
правової допомоги» 3 



Хмельницькій області, 
- Волочиський районний 
сектор філії Державної 
установи «Центр пробації» у 
Хмельницькій області, 
- Городоцький районний 
сектор філія Державної 
установи «Центр пробації» у 
Хмельницькі області, 
- Деражнянського районного 
сектору філії Державної 
установи «Центр пробації» у 
Хмельницькій області, 
- Летичівський районний 
сектор філії Державної 
установи «Центр пробації» в 
Хмельницькій області, 
- Старосинявський районний 
сектор філії Державної 
установи «Центр пробації» в 
Хмельницькій області, 
- Ярмолинецький районний 
сектор філії Державної 
установи “Центр пробації” у 
Хмельницькій області 
 

відділу «Деражнянське бюро 
правової допомоги» 
Харламов А.В. - начальник 
відділу «Летичівське бюро 
правової допомоги» 
Костюк Н.В. – заступник 
начальника відділу 
«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги»  

27.01.2020 
17.02.2020 
16.03.2020 

«Городоцьке бюро правової 
допомоги» 3 

23.01.2020 
20.02.2020 
19.03.2020 

«Деражнянське бюро 
правової допомоги» 3 

28.01.2020 
06.02.2020 
05.03.2020 

«Летичівське бюро 
правової допомоги» 3 

20.01.2020 
17.02.2020 
16.03.2020 

«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 3 

Захід 3.2.3. Організація та 
участь у роботі виїзних 
консультаційних пунктів щодо 
учасників АТО та осіб, на яких 
поширюється дія ЗУ «Про 
статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту» 
- Хмельницький обласний 
госпіталь інвалідів Великої 
Вітчизняної війни 

Глазунова О.Г. – заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги 

31.01.2020 
28.02.2020 
27.03.2020 

Кількість виїздів 3 

Відділ правопросвітництва 
та надання безоплатної 
правової допомоги 

3 



Захід 3.2.4. Організація та 
участь у роботі виїзних 
консультаційних пунктів щодо 
громадян похилого віку, осіб з 
інвалідністю, особам із 
особливими потребами, які 
знаходяться в будинках 
інтернатах, спеціалізованих 
установах: 
- Хмельницький геріатричний 
пансіонат для ветеранів війни і 
праці; 
- Лонковецький будинок-
інтернат для громадян 
похилого віку та інвалідів; 
- Лісоводський будинок-
інтернат для людей похилого 
віку та інваліді; 
- Мазниківський будинок-
інтернат для громадян 
похилого віку та інвалідів; 
-Новокостянтинівський 
будинок-інтернат для 
пристарілих; 
- Солобковецький навчально-
реабілітаційний центр 
Хмельницької обласної ради 

Пестун М.В. – заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги 
Біла О. В. – начальник відділу 
«Віньковецьке бюро правової 
допомоги» 
Байда А. Л. – начальник 
відділу «Волочиське бюро 
правової допомоги» 
Кляхін А. А. - начальник 
відділу «Городоцьке бюро 
правової допомоги». 
Сідлецька О. В. –  начальник 
відділу «Деражнянське бюро 
правової допомоги» 
Харламов А.В. - начальник 
відділу «Летичівське бюро 
правової допомоги» 
Костюк Н.В. – заступник 
начальника відділу 
«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги»  

 
20.01.2020 
17.02.2020 
02.03.2020 
26.03.2020 

Кількість виїздів 10 

Відділ правопросвітництва 
та надання безоплатної 
правової допомоги 

4 

25.03.2020 
«Віньковецьке бюро 
правової допомоги» 1 

14.03.2020 «Волочиське бюро 
правової допомоги» 1 

18.02.2020 
«Городоцьке бюро правової 
допомоги» 1 

24.03.2020 
«Деражнянське бюро 
правової допомоги» 1 

03.03.2020 
«Летичівське бюро 
правової допомоги» 1 

04.03.2020 
«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 1 

Захід 3.2.5. Організація та 
участь у роботі виїзних 
консультаційних пунктів для 
громадян на базі сільських рад, 
ОТГ: 
- Лісогринівецька ОТГ; 
- Розсошанська ОТГ; 

Пестун М.В. – заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги 
Біла О. В. – начальник відділу 
«Віньковецьке бюро правової 

 
 
 

18.02.2020 
11.03.2020 

Кількість виїздів 14 

Відділ правопросвітництва 
та надання безоплатної 
правової допомоги 

2 

26.02.2020 
12.03.2020 

«Віньковецьке бюро 
правової допомоги» 2 



- Віньковецька ОТГ; 
- Віньковецька с/ р; 
- Волочиська ОТГ; 
- Війтівецька ОТГ; 
- Городоцька міська ОТГ; 
- Сатанівська селищна ОТГ 
- Вовковинецька ОТГ; 
-Гатнянська с/ р; 
-Меджибізька ОТГ 
- Сьомаківська с/ р; 
- Савинецька с/р, 
- Пасічнянська с/р  
 
 

допомоги» 
Байда А. Л. – начальник 
відділу «Волочиське бюро 
правової допомоги» 
Кляхін А. А. - начальник 
відділу «Городоцьке бюро 
правової допомоги». 
Сідлецька О. В. –  начальник 
відділу «Деражнянське бюро 
правової допомоги» 
Харламов А.В. - начальник 
відділу «Летичівське бюро 
правової допомоги» 
Костюк Н.В. – заступник 
начальника відділу 
«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги»  

12.02.2020 
11.03.2020 

«Волочиське бюро 
правової допомоги» 2 

21.02.2020 
23.03.2020 

«Городоцьке бюро правової 
допомоги» 2 

31.01.2020 
16.03.2020 

«Деражнянське бюро 
правової допомоги» 2 

28.02.2020 
09.03.2020 

«Летичівське бюро 
правової допомоги» 2 

02.03.2020 
16.03.2020 

«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 2 

Захід 3.2.6. Організація та 
робота дистанційних пунктів 
консультування громадян на 
базі центрів зайнятості: 
- Хмельницький міський центр 
зайнятості; 
- Хмельницький районний 
центр зайнятості; 
- Віньковецька Районна Філія 
ОЦЗ 
 
- Волочиський Районна Філія 
ОЦЗ 
 
- Городоцька Районна Філія 
ОЦЗ 
- Деражнянський Районна 
Філія ОЦЗ 
-Старосинявська районна Філія 

Пестун М.В. – заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги 
Біла О. В. – начальник відділу 
«Віньковецьке бюро правової 
допомоги» 
Байда А. Л. – начальник 
відділу «Волочиське бюро 
правової допомоги» 
Кляхін А. А. - начальник 
відділу «Городоцьке бюро 
правової допомоги». 
Сідлецька О. В. –  начальник 
відділу «Деражнянське бюро 
правової допомоги» 
Харламов А.В. - начальник 
відділу «Летичівське бюро 

 
14.01.2020 
21.01.2020 
04.02.2020 
11.02.2020 
03.03.2020 
10.03.2020 

Кількість 
консультпунктів/ 
кількість виїздів  

9/27 

Відділ правопросвітництва 
та надання безоплатної 
правової допомоги 

2/6 

08.01.2020 
04.02.2020 
03.03.2020 

«Віньковецьке бюро 
правової допомоги» 1/3 

14.01.2020 
04.02.2020 
03.03.2020 

«Волочиське бюро 
правової допомоги» 1/3 

08.01.2020 
04.02.2020 
03.03.2020 

«Городоцьке бюро правової 
допомоги» 1/3 

11.02.2020 
10.03.2020 
27.03.2020 

«Деражнянське бюро 
правової допомоги» 1/3 



ОЦЗ 
-Летичівська районна Філія 
ОЦЗ 
- Ярмолинецька районна філія 
Хмельницького ОЦЗ 
 
 

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

14.01.2020 
10.02.2020 
02.03.2020 
14.01.2020 
11.02.2020 
10.03.2020 

«Летичівське бюро 
правової допомоги» 2/6 

08.01.2020 
04.02.2020 
03.03.2020 

«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 1/3 

Захід 3.2.7. Організація та 
робота дистанційних  пунктів 
консультування громадян на 
базі центрів надання 
адміністративних послуг 

Пестун М.В. – заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги 
Куцоконь О.В. - головний 
спеціаліст відділу 
«Летичівське бюро правової 
допомоги»  

 
08.01.2020 
05.02.2020 
04.02.2020 

 

Кількість консультацій 11 

Відділ правопросвітництва 
та надання безоплатної 
правової допомоги 

3 

Щовівторка 
Щоп’ятниці 

«Летичівське бюро 
правової допомоги» 8 

Захід 3.2.8. Консультування 
громадян в режимі Skype 
зв'язку в приміщеннях 
бібліотек за програмою 
«Бібліоміст»  

Пестун М.В. – заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги 
 

 
 
 

31.01.2020 
28.02.2020 
27.03.2020 

Кількість консультувань 
(згідно окремих графіків) 3 

Відділ правопросвітництва 
та надання безоплатної 
правової допомоги 

3 

Захід 3.2.9. Забезпечення 
роботи дистанційного пункту 
доступу до БПД на базі 
Хмельницького обласного 
фонду «Хесед-Бешт» 

Пестун М.В. – заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги 

31.03.2020 

Кількість консультувань 
(за необхідності) 1 

Відділ правопросвітництва 
та надання безоплатної 
правової допомоги 

1 

Захід 3.2.10. Забезпечити 
надання адресної правової 
допомоги громадянам, які не 
можуть самостійно 
пересуватися (незахищеним 

Пестун М.В. – заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги 

- 

По мірі необхідності 
(за потребою) - 

Відділ правопросвітництва 
та надання безоплатної 
правової допомоги 

- 



верствам населення) Біла О. В. – начальник відділу 
«Віньковецьке бюро правової 
допомоги» 
Байда А. Л. – начальник 
відділу «Волочиське бюро 
правової допомоги» 
Кляхін А. А. - начальник 
відділу «Городоцьке бюро 
правової допомоги». 
Сідлецька О. В. –  начальник 
відділу «Деражнянське бюро 
правової допомоги» 
Харламов А.В. - начальник 
відділу «Летичівське бюро 
правової допомоги» 
Костюк Н.В. – заступник 
начальника відділу 
«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги»  

- 
«Віньковецьке бюро 
правової допомоги» - 

- «Волочиське бюро 
правової допомоги» - 

- 
«Городоцьке бюро правової 
допомоги» - 

- 
«Деражнянське бюро 
правової допомоги» - 

- 
«Летичівське бюро 
правової допомоги» - 

- 
«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» - 

Захід 3.2.11. Організація та 
робота дистанційного пункту 
консультування громадян на 
базі Хмельницького окружного 
адміністративного суду 

Глазунова О.Г. – заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги 

02.01.2020 
06.02.2020 
05.03.2020 

Кількість консультацій 3 

Відділ правопросвітництва 
та надання безоплатної 
правової допомоги 

3 

10. 

Завдання 3.3. 
Залучення зовнішніх 
ресурсів та 
виконавців 
заходів/програм/прое
ктів, фандрейзинг 

Захід 3.3.1. 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 громадських організацій 
відповідного профілю 

Пестун М.В. – заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги 
Біла О. В. – начальник відділу 
«Віньковецьке бюро правової 
допомоги» 
Байда А. Л. – начальник 
відділу «Волочиське бюро 

 
 
 
 
- 

Кількість  зустрічей 
(за потребою) - 

Відділ правопросвітництва 
та надання безоплатної 
правової допомоги 

- 

- 
«Віньковецьке бюро 
правової допомоги - 

- «Волочиське бюро 
правової допомоги» - 



правової допомоги» 
Кляхін А. А. - начальник 
відділу «Городоцьке бюро 
правової допомоги». 
Сідлецька О. В. –  начальник 
відділу «Деражнянське бюро 
правової допомоги» 
Харламов А.В. - начальник 
відділу «Летичівське бюро 
правової допомоги» 
Костюк Н.В. – заступник 
начальника відділу 
«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 

- 
«Городоцьке бюро правової 
допомоги» - 

- 
«Деражнянське бюро 
правової допомоги» - 

- 
«Летичівське бюро 
правової допомоги» - 

- 
«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» - 

11 

Завдання 3.4. 
Розвиток мережі 
волонтерів БПД / 
Амбасадорів БПД 

Захід 3.4.1. Участь у реалізації 
загальнонаціональної 
правопросвітницької стратегії 
системи надання БПД 

Пестун М.В. – заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги 
Біла О. В. – начальник відділу 
«Віньковецьке бюро правової 
допомоги» 
Байда А. Л. – начальник 
відділу «Волочиське бюро 
правової допомоги» 
Кляхін А. А. - начальник 
відділу «Городоцьке бюро 
правової допомоги». 
Сідлецька О. В. –  начальник 
відділу «Деражнянське бюро 
правової допомоги» 
Харламов А.В. - начальник 
відділу «Летичівське бюро 

 
 
 

11.02.2020 

Кількість зустрічей 
(заходів) 

 
7 

Відділ правопросвітництва 
та надання безоплатної 
правової допомоги 

1 

12.03.2020 
«Віньковецьке бюро 
правової допомоги» 1 

03.03.2020 «Волочиське бюро 
правової допомоги» 1 

13.02.2020 
«Городоцьке бюро правової 
допомоги» 1 

11.02.2020 
«Деражнянське бюро 
правової допомоги» 1 

14.02.2020 
«Летичівське бюро 
правової допомоги» 1 



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

05.03.2020 
«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 1 

Захід 3.4.2. Запровадження 
волонтерських ініціатив, 
спрямовані на  покращення 
правової обізнаності громадян, 
сприяння у доступі до 
безоплатної правової 
допомоги, проведення 
моніторингових заходів щодо 
якості послуг 

Пестун М.В. – заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги 
Біла О. В. – начальник відділу 
«Віньковецьке бюро правової 
допомоги» 
Байда А. Л. – начальник 
відділу «Волочиське бюро 
правової допомоги» 
Кляхін А. А. - начальник 
відділу «Городоцьке бюро 
правової допомоги». 
Сідлецька О. В. –  начальник 
відділу «Деражнянське бюро 
правової допомоги» 
Харламов А.В. - начальник 
відділу «Летичівське бюро 
правової допомоги» 
Костюк Н.В. – заступник 
начальника відділу 
«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 

- 

Кількість зустрічей 
(заходів)/за потребою - 

Відділ правопросвітництва 
та надання безоплатної 
правової допомоги 

- 

- 
«Віньковецьке бюро 
правової допомоги» - 

- «Волочиське бюро 
правової допомоги» - 

- 
«Городоцьке бюро правової 
допомоги» - 

- 
«Деражнянське бюро 
правової допомоги» - 

- 
«Летичівське бюро 
правової допомоги» - 

- 
«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» - 

12 
Завдання 3.5. 
Визначення правових 
потреб громадян 

Захід 3.5.1. Участь у  
локальному дослідженні на 
місцевому рівні щодо 
визначення правових проблем 
громадян у сфері земельних 

Пестун М.В. – заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги 

- 

Кількість  аналізів/ 
за потребою - 

Відділ правопросвітництва 
та надання безоплатної 
правової допомоги 

- 



правовідносин Біла О. В. – начальник відділу 
«Віньковецьке бюро правової 
допомоги» 
Байда А. Л. – начальник 
відділу «Волочиське бюро 
правової допомоги» 
Кляхін А. А. - начальник 
відділу «Городоцьке бюро 
правової допомоги». 
Сідлецька О. В. –  начальник 
відділу «Деражнянське бюро 
правової допомоги» 
Харламов А.В. - начальник 
відділу «Летичівське бюро 
правової допомоги» 
Костюк Н.В. – заступник 
начальника відділу 
«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» 

- 
«Віньковецьке бюро 
правової допомоги» - 

- «Волочиське бюро 
правової допомоги» - 

- 
«Городоцьке бюро правової 
допомоги» - 

- 
«Деражнянське бюро 
правової допомоги» - 

- 
«Летичівське бюро 
правової допомоги» - 

- 
«Ярмолинецьке бюро 
правової допомоги» - 

13 
Завдання 3.6. 

Механізм 
перенаправлення 

Захід 3.6.1. 
Підписання Меморандумів про 
співпрацю (зустрічі, 
обговорення результатів 
співпраці та напрацювання 
нових підходів) 

Гоцький Г.І. - директор 
центру, 
Пестун М.В. – заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги 

- 

Кількість зустрічей 
(за потребою - 

Хмельницький МЦ з 
надання БВПД 

 
- 

Захід 3.6.2. 
Укладення додаткових угод/ 
меморандумів про 
перенаправлення. Збір, 
заповнених партнерами, Анкет 
партнерських організацій. 

Гоцький Г.І. - директор 
центру, 
Пестун М.В. – заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та 
надання безоплатної правової 
допомоги 

- 

Кількість зустрічей 
(за потребою - 

Хмельницький МЦ з 
надання БВПД 

 
- 



ІV Система БПД є незалежною, клієнтоорієнтованою, інноваційною, ефективною 

 
 
14 

Завдання 4.1. 
Розвиток людських 
ресурсів, в тому 
числі пулу юристів 
місцевих центрів для 
виконання функції 
представництва 

 

Захід 4.1.1. Проведення нарад, 
семінарів внутрішніх навчань  
для працівників центрів з 
надання БВПД, керівників та 
спеціалістів бюро правової 
допомоги з актуальних та 
проблемних питань, пов'язаних 
з виконанням професійної 
діяльності 

Гоцький Г.І. - директор 
центру, 
Корчинська В.П. – заступник 
начальника відділу фінансів, 
бухгалтерського обліку та 
звітності, 
Пестун М.В. – заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та 
надання правової допомоги 

19.03.2020 

Кількість заходів 1 

Хмельницький МЦ з 
надання БВПД 

 

1 

Захід 4.1.2. Аналіз результатів 
роботи МЦ, бюро правової 
допомоги, проблемних питань 
та шляхи їх вирішення 

Корчинська В.П. – заступник 
начальника відділу фінансів, 
бухгалтерського обліку та 
звітності,  
Пестун М.В. – заступник 
начальника відділу 
правопросвітництва та 
надання правової допомоги 
Гер’ятович В.Б. -головний 
спеціаліст відділу 
правопросвітництва та 
надання правової допомоги 
Біла О. В. – начальник відділу 
«Віньковецьке бюро правової 
допомоги» 
Байда А. Л. – начальник 
відділу «Волочиське бюро 
правової допомоги» 
Кляхін А. А. - начальник 
відділу «Городоцьке бюро 

 
 

08.04.2020 

Довідка МЦ 1 
Хмельницький МЦ з 
надання БВПД 1 

30.03.2020 
«Віньковецьке бюро 
правової допомоги» 1 

30.03.2020 «Волочиське бюро 
правової допомоги» 1 

30.03.2020 
«Городоцьке бюро правової 
допомоги» 1 

30.03.2020 
«Деражнянське бюро 
правової допомоги» 1 






