
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 26.02.2019 № 42-11/VII 

м. Золотоноша 

 

Про затвердження Програми надання безоплатної правової допомоги 

населенню міста Золотоноша на 2019-2020 роки  

 

З метою розширення можливостей отримання безоплатної правової 

допомоги населенню міста Золотоноша, враховуючи лист місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги (23.01.2019 № 164), 

керуючись п. 22 ч. 1 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, -  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Програму надання безоплатної правової допомоги населенню 

міста Золотоноша на 2019-2020 роки  (далі - Програма) (додається). 

2. Фінансовому управлінню виконавчого комітету Золотоніської міської 

ради (Коваленко О.В.) при формуванні бюджету міста в межах наявних 

фінансових ресурсів та пріоритетів, визначених бюджетним законодавством і 

міською радою, передбачити фінансування заходів цієї Програми. 

3. Координацію роботи з виконання рішення доручити першому заступнику 

міського голови Маслу О.М., контроль за виконанням рішення покласти на 

постійну комісію з питань депутатської діяльності, етики та питань щодо 

забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних 

інтересів громадян (Федорець В.В.). 

 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Левченко 23809 



 2 

Додаток  

до рішення міської ради 

від 26.02.2019 № 42-11/VII 

 

 

ПРОГРАМА  

НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ  

МІСТА ЗОЛОТОНОША 

 на 2019 — 2020 роки 

 

І. Обґрунтування необхідності розроблення і виконання Програми надання 

безоплатної правової допомоги населенню міста Золотоноша 

 

 Конституція України (стаття 59) закріплює право кожного на правову 

допомогу, а у випадках, передбачених законом, ця допомога надається 

безоплатно. Відповідно до статті 3 Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу» (далі – Закон) право на безоплатну правову допомогу – гарантована 

Конституцією України можливість громадянина України, іноземця, особи без 

громадянства, у тому числі біженця чи особи, яка потребує додаткового 

захисту, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу 

(далі – БППД), а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну 

вторинну правову допомогу (далі – БВПД) у випадках, передбачених цим 

Законом. Усвідомлюючи важливість відстоювання інтересів осіб, які 

потребують безоплатної правової допомоги (далі – БПД), з метою розширення 

можливостей отримання безоплатної правової допомоги Програма надання 

БПД населенню міста Золотоноша на 2019-2020 роки (далі – Програма) 

передбачає подальший розвиток та удосконалення системи надання правової 

допомоги, а також забезпечення права громадян на її отримання.  

Місто Золотоноша Черкаської області відноситься до юрисдикції 

Золотоніського місцевого центру з надання БВПД (далі – Місцевий центр/МЦ), 

який розташований в даному місті.  

За результатами аналізу звернень мешканців міста до Золотоніського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, за  2018 

рік для надання БПД до Місцевого центру звернулось близько 824 особи.  

Таким чином, у громаді існує проблема доступу до якісної БПД, а також 

низької правової обізнаності громадян про свої конституційні права.  

Реалізація Програми, окрім безпосереднього і точкового розв’язання 

проблем громади, може допомогти місцевій владі зняти із себе значну частину 

навантаження у вигляді звернень та скарг громадян, делегувати частину своїх 

повноважень у сфері надання правової допомоги іншим провайдерам такої 

допомоги, а також усунути супутні проблеми комунікації з громадою.  

 

2.Мета Програми 

 

Метою Програми є розроблення та здійснення комплексу заходів 
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правового, організаційного та економічного характеру, спрямованих на 

забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги осіб, які мають на неї 

конституційне право і потребують такої допомоги, а також забезпечення 

доступу до справедливого правосуддя.  

 

3. Завдання Програми 

 

1.Поширення інформації про право осіб на отримання безоплатної 

правової допомоги:  

ЗАХОДИ: 

 підготовка, виготовлення та розповсюдження інформаційних буклетів; 

 публікації та виступи у ЗМІ;  

 поширення інформаційних матеріалів у ОМС, ОВВ;  

 ведення інформаційної рубрики на сайті; 

 вуличне інформування жителів міста;  

 правопросвітницькі заходи у навчальних закладах, установах, 

організаціях. 

 

2. Широке інформування населення про правову політику держави та 

чинне законодавство: 

ЗАХОДИ:  

 підготовка, виготовлення та розповсюдження інформаційних буклетів; 

 публікації та виступи у ЗМІ;  

 поширення інформаційних матеріалів у ОМС, ОВВ;  

 ведення інформаційної рубрики на сайті; 

 вуличне інформування жителів міста;  

 правопросвітницькі заходи у навчальних закладах, установах, 

організаціях. 

 

3. Забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації  

ЗАХОДИ:  

 поширення правової інформації у ЗМІ, ОМС, ОВВ, ГО, бібліотеках, 

навчальних закладах та інших громадських місцях; 

 проведення інформаційних зустрічей із мешканцями громади; 

 виготовлення та поширення інформаційних матеріалів правового 

характеру. 

 

4. Здійснення заходів щодо підвищення правової освіти та культури 

громадян  

ЗАХОДИ:  

 проведення правоосвітніх заходів у навчальних закладах, у центрі 

зайнятості, бібліотеках та в інших установах/ організаціях;  

 розробка друкованої продукції (буклети, флаєри, візитівки тощо);  

 ведення інформаційної рубрики на сайті; 
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 публікації та виступи у ЗМІ. 

 

5. Забезпечення роботи дистанційних точок доступу до правової допомоги  

ЗАХОДИ: 

 Проведення консультування у дистанційних пунктах (згідно графіку); 

 надання он-лайн консультацій. 

 

6. Спрощення доступу громадян до безоплатної правової допомоги, 

зокрема для захисту порушених прав у судовому порядку  

ЗАХОДИ:  

 надання он-лайн консультацій;  

 налагодження співпраці з ОВВ для консолідації зусиль у розв’язанні 

проблемних питань. 

 

7. Забезпечення належного доступу до якісної безоплатної правової 

допомоги особам, які потребують такої допомоги  

ЗАХОДИ: 

 надання адресної правової допомоги за місцем проживання особи; 

 надання он-лайн консультацій. 

 

8. Поінформування партнерів про надання правової допомоги і зміст такої 

допомоги 

ЗАХОДИ: 

 особисті зустрічі з партнерами. 

 

9. Інтеграція з іншими точками доступу/провайдерами правової допомоги  

ЗАХОДИ: 

 особисті зустрічі; 

 спільні заходи: тренінги, семінари, круглі столи тощо; 

 методична допомога та обмін досвідом з організаціями-провайдерами 

безоплатної правової допомоги. 

 

4.Ресурсне забезпечення Програми 

 

Загальний обсяг фінансування — 27 000 грн. 00 коп. 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого 

бюджету в межах бюджетних асигнувань на бюджетний рік та за  рахунок 

інших джерел, що не заборонені чинним законодавством. 

Фінансово-економічне обґрунтування проведення заходів програми у 

додатку 1 до Програми. 

 

5.Термін  виконання програми 

 

Початок реалізації Програми – лютий 2019 року 
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Завершення Програми — грудень 2020 року. 

 

 

6.Координація та контроль за реалізацією Програми 

 

Загальний контроль за виконанням Програми здійснює Золотоніська 

міська рада. Організаційне супроводження виконання Програми протягом 2019-

2020 року здійснюватиме Золотоніський місцевий центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, який є розробником Програми.  

Основними формати контролю за реалізацією заходів, передбачених 

Програмою є: щорічна звітність виконавців про стан виконання відповідних 

заходів Програми. 

Інформацію про хід та результати Програми Золотоніський місцевий 

центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги подає Золотоніській 

міській раді до 10 січня року, наступного за звітним періодом. 

  

7.Виконавці програми  

 

 Золотоніський місцевий центр  з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги.  

      

 

8.Очікувані кінцеві результати виконання програми 

 

Виконання Програми дасть змогу:  

 реалізувати положення Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу»; підвищити рівень поінформованості суб'єктів права на безоплатну 

правову допомогу, органів місцевого самоврядування, громадських організацій 

тощо щодо відповідних прав та обов'язків, а також механізмів їх реалізації;  

 забезпечити належний доступ до якісної безоплатної правової 

допомоги особам, які її потребують; 

 надати практичну допомогу жителям міста Золотоноша у реалізації 

своїх прав та обов’язків. 

 

 

Секретар ради          Н.О.Сьомак 
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Додаток  

до Програми 

 

Фінансово-економічне обґрунтування 

проведення заходів програми безоплатної правової допомоги 

населенню міста Золотоноша на 2019-2020 роки 

 

 

Назва заходу Періодичність 

проведення 

Стаття витрат Орієнтована 

сума грн. 

Підготовка та 

поширення друкованих 

інформаційних і 

просвітницьких 

матеріалів 

Один раз на рік Поліграфічне 

оформлення, друк, 

розповсюдження 

2019-2020 

роки -  

   2500 грн. 

Створення власної  

рубрики з висвітлення  

актуальної правової 

інформації, змін у 

чинному законодавстві, 

публікацій історій 

успіху тощо. 

Щомісячно Оплата послуг 

ЗМІ 
2019-2020 

роки -  

19500 грн. 

Розміщення 

інформаційних 

матеріалів про 

діяльність центру на 

сіті-лайті на території 

міста 

Один раз рік  Оформлення, 

друк, розміщення 
2019-2020 

роки-  

 

5000 грн. 

 

 

ВСЬОГО:                                                                                       27000 грн. 00 коп. 
 

 


