
 
 

 
УКРАЇНА 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XI СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

(II пленарне засідання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

№ 231/11-2018 

від 27 грудня 2018 року                                                                   м. Заставна 

 

Про затвердження Програми правової 

освіти та надання безоплатної правової 

допомоги населенню Заставнівської 

ОТГ на 2019 – 2021 роки 

 

З метою забезпечення доступу жителів Заставнівської ОТГ до безоплатної 

правової допомоги, керуючись Законом України «Про безоплатну правову 

допомогу», Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указом 

Президента України від 18.10.2001 №992/2001 «Про Національну програму 

правової освіти населення», міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити  Програму правової освіти та надання безоплатної  правової 

допомоги населенню Заставнівської ОТГ на 2019- 2021 роки (далі – Програма), 

що додається. 

2. Виконавчому апарату міської ради створити належні умови для 

забезпечення виконання  в повному обсязі заходів Програми. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії  міської 

ради з питань депутатської діяльності, регламенту, етики, захисту прав людини, 

законності, взаємодії з правоохоронними органами, засобами масової 

інформації, оборонної роботи та відзначення нагородами та з питань соціально–

економічного розвитку, бюджету, фінансів, цін, інвестицій, підприємництва та 

регуляторної політики.   
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 до рішення 
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Програма 

правової освіти 

та надання безоплатної правової    
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1. ЗАГАЛЬНА ХАРЕКТЕРИСТИКА 
Програми правової освіти  

та надання безоплатної правової допомоги населенню м. Заставни та с. Вербівці  

на 2019-2021 роки 

 (далі – Програма)   

 

 

1. 

 

Ініціатор розроблення Програми: 

-   постійна комісія міської ради з питань депутатської 

діяльності, регламенту, етики, захисту прав людини, 

законності, взаємодії з правоохоронними органами, 

засобами масової інформації, оборонної роботи та 

відзначення нагородами;  

- Чернівецький місцевий центр з надання безоплатної 

вторинної правової  допомоги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

Розробник Програми: 

 - відділ «Заставнівське бюро правової допомоги» 

Чернівецького місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги.  

 

         

                                                                                                                

3. 

 

Співрозробники Програми  

 

 - 

 

4. 

 

Відповідальний виконавець 

Програми: 

  - відділ «Заставнівське бюро правової допомоги» 

Чернівецького місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги.                                                                                                                        

 

 
 

5. 

 

Учасники Програми: 

- Заставнівська міська рада;  

- відділ «Заставнівське бюро правової допомоги» 

Чернівецького місцевого центру                                                                                                                                               

з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

 

 

6. 

 

Терміни реалізації Програми: 

 

2019 – 2021 роки 

 

7. 

 
Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації Програми, всього 
 
 
 
 

 
Не потребує 

 

7.1. 

 

в тому числі бюджетних коштів 
 

 - з них коштів міського бюджету  

 

8. 

 
Основні джерела 
фінансування Програми 

 

         Не потрібні 

 

 

 

 



 
 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

Стаття 57 Конституції України забезпечує право громадян України на 

доступ до правової інформації, а стаття 59 – передбачає, що кожен має право на 

правову допомогу, а в окремих випадках така допомога має надаватися 

безоплатно. Закон України «Про безоплатну правову допомогу» ви значає, що 

безоплатна правова допомога надається визначеним категоріям громадян, 

зокрема малозабезпеченим верствам населення, дітям -сиротам, ветеранам війни 

тощо, через мережу центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги.  

Заставнівський район  відноситься до юрисдикції Чернівецького місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – Місцевий 

центр (МЦ), який розташований в місті Чернівці. Через територіальну 

віддаленість вразливі верстви населення міста не мають можливос ті звернутися 

до Місцевого центру, що суперечить статті 5 Закону України «Про безоплатну 

правову допомогу», якою визначено принцип доступності такої допомоги.  

 

       З 1 вересня 2016 року в районі працює відділ «Заставнівське бюро правової 

допомоги» Чернівецького МЦ з надання БВПД основними завданнями якого є 

надання правової інформації, консультацій та роз’яснень, доступ до 

електронних сервісів Міністерства Юстиції України, надання допомоги у 

забезпечені доступу до вторинної правової допомоги. Згідно Лока льного плану 

заходів юрист, працівник бюро забезпечує роботу виїзних консультаційних 

пунктів на базі ЦНАПУ, районного центру зайнятості, Застанівської центральної 

районної лікарні.  

 

У зв’язку з тим, що відповідно до Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу» громадяни мають право звертатися з письмовими зверненнями чи на 

прийом для отримання необхідної правової інформації та консультацій до 

органів місцевого самоврядування та до інших суб’єктів надання безоплатної 

первинної правової допомоги, а також на отримання безоплатної вторинної 

правової допомоги за рахунок держави у Місцевому центрі.  

 

Таким чином, у м. Заставна та с. Вербівці населення складає понад 7500 

тисяч осіб, існує проблема доступу до якісної безоплатної правової допомоги, а 

також низької правової обізнаності громадян про свої конституційні права.  

 

За результатами аналізу звернень мешканців громади міста до відділу 

«Заставнівське бюро правової допомоги» Чернівецького місцевого центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, з часу створення (вересень  

2016 року) звернулись 2000 осіб, серед них  750 мешканців міста Заставна, що 

складає 25% звернень до кількості жителів міста. Незначна частка звернень 

мешканців Заставни до відділу “Заставнівське бюро правової допомоги” 

зумовлена низьким рівнем поінформованості жителів міста про існування 

системи безоплатної правової допомоги та можливість отримання правової 

допомоги безоплатно.  

 

3. Мета Програми 

 

Метою цієї Програми є розроблення та здійснення комплексу заходів 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 підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення 

системи правової освіти населення, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, 



 
 

формування у них поваги до права, подолання правового нігілізму, особливо серед вразливих 

верств населення міста. 

 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,   

строки виконання Програми  
 

Шляхами реалізації Програми є: 

- підвищення рівня правової підготовки населення; 

- створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права, свободи і 

обов’язки; 

- постійне оприлюднення нормативно-правових актів, коментарів до них, широке 

розповсюдження правової літератури, забезпечення вільного доступу громадян до джерел 

правової інформації; 

- сприяння громадянам в отриманні безоплатної правової допомоги. 

Програма реалізується в межах повноважень її виконавців. 

 

Строки виконання Програми: 2019-2021 роки. 

 

5. Основні завдання Програми 

 

Основними завданнями Програми є: 

 

-    забезпечення розвитку правової освіти населення міста; 

-    спрощення та розширення доступу до безоплатної правової допомоги для соціально 

вразливих верств населення; 

-    проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії серед суб’єктів права на 

безоплатну правову допомогу, адвокатів, органів, уповноважених здійснювати 

затримання, арешт чи взяття під варту осіб, органів місцевого самоврядування, 

органів виконавчої влади та громадських організацій щодо державної політики у 

сфері надання безоплатної правової допомоги; 

-    підвищення кваліфікації представників органів місцевого самоврядування, органів 

виконавчої влади, організацій-провайдерів безоплатної правової допомоги. 

 

6.Ресурсне забезпечення Програми 

 

Фінансування Програми, в разі необхідності,  здійснюється на умовах договору шляхом 

виділення з місцевого бюджету на виконання програм соціально-економічного та 

культурного розвитку Заставнівської ОТГ за рахунок коштів місцевого бюджету в межах 

бюджетних асигнувань на бюджетний рік та інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством. Фінансування з цих джерел спрямовується  на інформаційне забезпечення 

(розміщення публікацій та аудіо-, візуальних матеріалів в засобах масової інформації, 

виготовлення поліграфічної продукції) та при необхідності надання допомоги 

(малозабезпеченим, інвалідам, соціально незахищеним громадянам)  щодо сплати судового 

збору. 

 

Ресурсне забезпечення Програми відображено у додатку 2. 

 

 

 

 

 

 



 
 

7. Очікувані кінцеві результати виконання Програми 

 

 

 

Виконання Програми дасть змогу: 

 

-    підвищити рівень правової освіти населення міста та рівень обізнаності суб’єктів 

права на безоплатну правову допомогу, адвокатів, органів, уповноважених здійснювати 

затримання, арешт чи взяття під варту осіб, органів місцевого самоврядування, органів 

виконавчої влади та громадських організацій щодо державної політики у сфері надання 

безоплатної правової допомоги; 

-   забезпечити належний доступ до якісної безоплатної правової допомоги особам, які 

потребують такої допомоги; 

-    висвітлення у засобах масової інформації актуальних правових питань, 

-    роз’яснення актів законодавства та практики їх застосування; 

-    підвищення рівня довіри жителів міста до органів виконавчої влади (ОВВ) та 

органів місцевого самоврядування (ОМС). 

 

Результативні показники виконання Програми (додаток 3). 

 

8.Напрямки діяльності та заходи Програми 

 

Напрями діяльності та заходи щодо забезпечення виконання  Програми (додаток 4). 

 

9. Виконавець Програми, координація та контроль 

 

Виконавцем програми є відділ «Заставнівське бюро правової допомоги» Чернівецького 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги із залученням 

спеціалістів Заставнівської міської ради. 

Контроль за виконанням програми здійснює колегія міської ради відповідно до 

інформації про виконання, яку подає виконавчий комітет міської  ради та постійні комісії.  

Звіт про виконання програми заслуховується на сесії міської ради один раз на рік. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Додаток  2 

                           

до    Програми правової освіти та надання  

                                                                       безоплатної  правової допомоги 

                                                                                         населенню Заставнівської ОТГ    

                                                  на 2019 - 2021 роки 

 

 

Ресурсне забезпечення Програми правової освіти та надання безоплатної  правової 

допомоги населенню Заставнівської ОТГ  

на 2019 - 2021 роки 

 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на  

виконання програми 

 

2019 рік  

 

 

 

2020 рік 

 

 

2021 рік 

Всього 

витрат на 

виконання 

програми 
(тис. грн.) 

 

1      

Обсяг ресурсів всього, 

 в тому числі: 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

державний бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

міський бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

кошти не бюджетних джерел   0,0        0,0 0,0 0,0 

         

 

 

 

                      Секретар міської  ради                           Р. Леванін 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                    Додаток  3  

                                                                                                                                                                      до    Програми правової освіти та надання   

                                                                                                                                                                        безоплатної  правової допомоги населенню       

                                                                                                                            Заставнівської ОТГ на 2019 - 2021 роки 

 

Показники продукту Програми правової освіти та надання безоплатної  правової допомоги населенню Заставнівської ОТГ  

на 2019 - 2021 роки   

 

№ 

п/п 

 

Назва показника 

 

 

Одиниця 

виміру 

Вихідні дані 

на початок 

дії 

Програми 

2017 рік                                                                                                                 

 

 

2018 рік 

 

 

 

Всього за 

період дії 

програми 

(або до кінця 

дії програми) 

I. Показники продукту програми 

 

1 Кількість осіб, які отримали безоплатну первинну 

правову допомогу 

чол. 157 200 300  500 

2 Проведено навчань з надання безоплатної правової 

допомоги для працівників міської ради  

од. 0 0 1  1 

ІІ. Показники  ефективності програми 

 

3 Відсоток охоплення безоплатною правовою 

допомогою населення міста 

% 0,8 1 

прив’язка 

до 

кількості 

населення 

(9000) 

2 

прив’язка 

до 

кількості 

населення 

(9000) 

 3 

ІІІ. Показники якості програми 

 

 

4 Зниження кількості скарг жителів міста  до органів 

виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування районного рівня. 

% 0 

показати 

інформацію 

10 

має бути 

зниження 

15 

має бути 

зниження 

 25 

                         

                      Секретар міської  ради                                                                                                               Р. Леванін 

                                                                                                                                                                       



 
 

                                                                                                                                                                        Додаток  4 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                        до Програми правової освіти та надання   

                                                                                                                                                                        безоплатної  правової допомоги населенню       

                                                                                                                                                                        Заставнівської ОТГ на 2019 - 2021 роки 

 

Напрями діяльності та заходи щодо забезпечення виконання  Програми правової освіти та надання безоплатної  правової допомоги 

населенню Заставнівської ОТГ на 2019 - 2021 роки     

 

 

 

№ 

 

Зміст заходу 

 

 

Виконавець 

 

Термін 

виконання 

 

Джерел

о 

фінансу

вання 

 Орієнтовні витрати 

на реалізацію 

      (тис. грн.) 

 

Очікувані 

результати 

 Всьо 

- 

го 

2019 

р 

2020 

р 
2021р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Тематичні заходи 

просвітницького характеру 

- правові читання в бібліотеках, в 

школах, (до свят Дня Конституції, Дня 

Незалежності, Дня юриста, тиждень 

права) 

- проведення конференцій, 

семінарів, симпозіумів, лекцій з 

питань підвищення рівня правової 

культури населення 

- започаткувати проведення 

тематичних книжкових виставок, 

переглядів науково-популярної 

літератури  та відкритих дискусій    

- започаткувати правороз`яснювальну 

роботу для ОМС та ОВВ з проблемних 

питань. Залучати до її проведення   

найбільш кваліфікованих фахівців-

практиків у галузі права. 

відділ 

«Заставнівське 

бюро правової 

допомоги» 

Чернівецького 

місцевого центру з 

надання 

безоплатної 

вторинної правової 

допомоги 

Не менше 1-2 

разів на 

квартал 

 

 

2019-2021р.р. 

Коштів 

не 

потребу

є 

0,00 0,00  0,00 Підвищення 

рівня правової освіти 

та культури населення 

міста. 

 

         Зниження 

кількості  скарг 

жителів міста до 

органів виконавчої 

влади та органів 

місцевого 

самоврядування 



 
 

 

 

2 Підготовка аналітичних та 

інформаційних матеріалів для 

мешканців міста. 

відділ 

«Заставнівське 

бюро правової 

допомоги» 

Чернівецького 

місцевого центру з 

надання 

безоплатної 

вторинної правової 

допомоги 

Щокварталь-

но 

2019-2021р.р. 

Коштів 

не 

потребу

є 

0,00 0,00  0,00 Підвищення 

рівня правової освіти 

та культури населення 

міста 

3 Виготовлення інформаційних брошур 

із емблемою Заставнівської міської 

ради та відділу «Заставнівське бюро 

правової допомоги» Чернівецького 

МЦ з НБВПД 

відділ 

«Заставнівське 

бюро правової 

допомоги» 

Чернівецького 

місцевого центру з 

надання 

безоплатної 

вторинної правової 

допомоги 

 

За потреби Коштів 

не 

потребу

є  

0,00 0,00  0,00 Підвищення 

рівня правової освіти 

та культури населення 

міста 

4 Широке інформування населення 

про правову політику держави та 

чинне законодавство: 

- вуличне інформування (на 

вокзалах, в супермаркетах, на базарах, 

в банках, в парках, на інших об’єктах. 

- поширення інформаційних 

матеріалів у ОМС, ОВВ, лікарнях, 

громадських приймальнях 

 

відділ 

«Заставнівське 

бюро правової 

допомоги» 

Чернівецького 

місцевого центру з 

надання 

безоплатної 

вторинної правової 

допомоги 

1 раз на 

місяць 

 

2019-2021 р.р. 

Коштів 

не 

потребу

є 

0,00 0,00  0,00 Практична 

реалізація статей 57, 

59 Конституції 

України щодо 

гарантування 

кожному громадянину 

знати свої права і 

обов’язки та право на 

отримання 

безоплатної правової 

допомоги 



 
 

5 Донесення інформації через 

партнерів   

- публікація інформаційних 

матеріалів на сайтах партнерів,  

- оголошення на радіо (короткі 

оголошення),  

- газета (створення нових 

рубрик). 

 
відділ 

«Заставнівське 

бюро правової 

допомоги» 

Чернівецького 

місцевого центру з 

надання 

безоплатної 

вторинної правової 

допомоги 

1 раз на 

місяць 

 

2019-2021 р.р. 

Коштів 

не 

потребу

є 

0,00 0,00  0,00 Реалізація 

Закону України «Про 

безоплатну правову 

допомогу» 

 

6 

Надання онлайн консультацій на базі 

Заставнівського бюро правової 

допомоги 

відділ 

«Заставнівське 

бюро правової 

допомоги» 

Чернівецького 

місцевого центру з 

надання 

безоплатної 

вторинної правової 

допомоги 

 

За потреби 

 

2019-2021 р.р 

Коштів 

не 

потребу

є 

 

0,00 0,00  0,00 Практична 

допомога жителям 

міста у реалізації 

своїх прав та 

обов’язків. 

7 Оплата судового збору  

(малозабезпеченим,Інвалідам, 

соціально незахищеним). 

 

Виконком міської 

ради 

 

За потреби 

 

2019-2021 р.р 

міський 

бюджет 

При 

потре

бі 

При 

потре

бі 

При 

потре

бі 

При 

потре

бі 

        Практична 

допомога жителям 

міста у доступі до 

правосуддя. 

 

 

 

                      Секретар міської  ради                                                                                                                       Р. Леванін 

 


