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1. Визначення проблеми на розв’язання якої спрямована Програма

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, а також
можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу у
випадках, передбачених цим Законом.
Наразі значна кількість мешканців міста потребує правової інформації, консультацій
щодо практичної реалізації своїх прав та свобод, роз’яснень чинного законодавства.
Вразливим верствам населення необхідна допомога у доступі осіб до правосуддя.
Кремінна – невеличке місто на Луганщині з населенням 21 520 осіб. Більшість
населення громади – мешканці приватних будинків. Під час подій весни-літа 2014 року цей
район був частиною лінії розмежування між сторонами конфлікту і прийняв перші хвилі
переселенців з окупованої території Луганщини.
У Кремінській громаді було зареєстровано приблизно 16 тисяч переселенців. Це при тому,
що в місті живе приблизно 21 тисяча людей. Скільки переселенців реально проживає
з’ясувати складно, за неуточненими даними цей показник складає менше ¼ частини від
зареєстрованих. Імовірно, для отримання пенсій та соціальних виплат мешканці прилеглої
непідконтрольної території реєструються як ВПО в Кремінній та фактично там не
проживають. Тут мешкають також учасники АТО, яких за статистичними даними 173 особи.
Завдяки участі представників Кремінської громади у проекті «Правоспроможна
громада» було проведено соціологічне дослідження, спрямоване на виявлення наявних в
громаді правових та безпекових проблем.
У результаті опрацювання та аналізу отриманої під час досліджень інформації
виявлено такі основні проблеми, які впливають на забезпечення мешканців Кремінської
громади правовою допомогою, а також на якість надання їм адміністративних, соціальних,
безпекових та інших послуг:
- низька інформованість населення про можливості системи БПД;
- низький рівень обізнаності щодо можливостей захисту своїх прав;
- нерозуміння повноважень органів державної влади,
самоврядування тощо (особливо після об’єднання громад);

поліції,

органів

місцевого

- відсутній механізм відслідковування та прогнозування виникнення правових проблем на
території всієї громади;
- необізнаність населення щодо наявних форм впливу на процеси прийняття рішень органами
державної влади та місцевого самоврядування;
- недосконалі механізми донесення
просвітницької) до мешканців громади;

інформації

(правової,

про

діяльність

ОМС,

- низький рівень довіри до правоохоронних органів, посадовців органів місцевого
самоврядування;
низький рівень обізнаності мешканців, щодо прав людини, гендерної рівності,
недискримінації окремих категорій населення тощо;
Ці фактори призводять до правової ізоляції мешканців громади, що унеможливлює
отримання ними якісної безоплатної правової допомоги, а також мінімізують участь членів

громади в процесах прийняття рішень, врахування їх думки під час формування місцевих
політик та негативно впливають на якість отримання послуг.
Враховуючи важливість відстоювання інтересів осіб, які потребують безоплатної
правової допомоги, з метою розширення можливостей отримання безоплатної правової
допомоги Програма надання безоплатної правової допомоги населенню Кремінської громади
на 2022-2023 рік (далі – Програма) передбачає подальший розвиток та удосконалення
надання правової допомоги населенню міста, а також забезпечення права громадян на її
отримання.
2. Мета Програми
розроблення та здійснення комплексу заходів правового, організаційного характеру,
спрямованих на забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги осіб, які мають на
неї конституційне право і потребують такої допомоги, підвищення правосвідомості
населення.
3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, строки та джерела
фінансування
Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми:
Програма визначає основні напрямки діяльності, спрямовані на забезпечення рівного
доступу до правосуддя, виконання Конституції України, Закону України "Про безоплатну
правову допомогу", а також інших нормативно-правових актів.
Пріоритетними напрямками в реалізації заходів Програми визначено:
•
забезпечення рівного доступу громадян до правосуддя для захисту своїх прав
та підвищення рівня правової обізнаності громадян про право на безоплатну правову
допомогу, розвиток правової культури та правової освіти населення;
• налагодження ефективної та продуктивної співпраці із суб'єктами надання
безоплатної первинної правової допомоги.
Фінансування Програми може здійснюватися за рахунок коштів міського бюджету
та інших джерел згідно чинного законодавства в межах обсягу затверджених видатків.
Обсяги фінансування Програми можуть уточнюватись (коригуватися) з урахуванням
потенціалу та можливостей відповідного місцевого бюджету.
Програма
реалізовуватиметься
шляхом
проведення
інформаційних,
комунікаційних, навчальних заходів, розробки інформаційних матеріалів, а також через
залучення до її виконання юридичних осіб приватного права для надання безоплатної
первинної правової допомоги.
Строки виконання Програми:
Початок дії Програми – 2022 рік, закінчення — 2023 рік.
4. Основні завдання Програми
1.
Спрощення доступу громадян до безоплатної правової допомоги через
удосконалення стандартів якості надання безоплатної правової допомоги та їх дотримання.
2.
Розширення можливості надання первинної та вторинної безоплатної правової
допомоги у цивільних та адміністративних справах.
3.
Проведення інформаційної кампанії щодо роз'яснення прав громадян,
інформування громадськості щодо права на безоплатну правову допомогу та діяльність

Сєверодонецького місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги та
його відділу "Кремінське бюро правової допомоги".
4.
Проведення комунікативних заходів спрямованих на інтеграцію з суб'єктами
надання безоплатної первинної правової допомоги.
5.
Створити комплексний механізм відслідковування та прогнозування
виникнення правових проблем на території всієї громади;
6.
Підвищити рівень довіри до органів державної влади та місцевого
самоврядування;
7.
Запровадити механізм підвищення знань та навичок старост щодо доступу
населення до правової допомоги, забезпечення можливості брати участь в процесах
прийняття рішень, а також отримання якісних муніципальних послуг;
8.
Підвищити ефективність механізмів інформування мешканців громади про
діяльність Кремінської міської ради та її виконавчих органів.
Виконання Програми дасть змогу:
• покращити доступ жителів Кремінської громади до безоплатної правової
допомоги для ефективного захисту своїх прав;
• створити належні умови для прийому громадян та надання таким особам
безоплатної правової допомоги;
• підвищити рівень поінформованості суб'єктів права на безоплатну правову
допомогу, суб'єктів надання безоплатної правової допомоги та громадських організацій щодо
відповідних прав та обов'язків, а також механізмів їх реалізації.
5. Очікувані кінцеві результати виконання Програми

№
з/п

Назва показника

Одиниц
я
виміру

Вихідні
дані на
початок
дії
Програми

1

2

3

4

2022

2023

Всього на
період дії
Програми

6

7

8

Показники продукту
Кількість публікацій
правового характеру

шт

-

12

12

24

Кількість осіб, які
ознайомилися із
2
публікаціями правового
характеру

осіб

-

5000

5 000

10 000

Кількість осіб, яким надано
3 безоплатну правову
допомогу

осіб

-

1200

1500

2 700

4 Проведення для школярів
конкурсу малюнків на тему

осіб

-

30

30

60

1

«Я і мої права»
Кількість проведених
правопросвітницьких
5
вебінарів для вразливих
верств населення

шт

-

4

4

8

Організація роботи щодо
правової освіти громадян у
бібліотеці шляхом
проведення книжкових
виставок, підбірок статей з
правової тематики у
6
періодичних виданнях,
оглядів юридичної
літератури, проведення
інформаційних хвилинок
для читачів, інформування
про нові видання тощо

осіб

-

150

150

300

Висвітлення в засобах
масової інформації в т. ч. в
7 соціальних мережах
актуальних правових
питань

шт

-

6

6

12

Розміщення на офіційному
сайті виконавчого комітету
Кремінської міської ради
об’єднаної територіальної
8
громади інформаційних
матеріалів про право осіб
на отримання безоплатної
правової допомоги.

шт

-

12

12

24

Забезпечити роботу в
центрі надання
адміністративних послуг
виконавчого комітету
9 Кремінської міської ради
консультативного пункту
для надання безоплатної
правової допомоги
населенню

Шт.

-

1

Провести
правопросвітницькі
11 тренінги для
внутрішньопереміщених
осіб м. Кремінна

Шт.

-

2

2

4

Проведення тижнів
12 правових знань з
учнівською молоддю та

осіб

-

150

150

300

1

іншими верствами
населення (до дня
Конституції, дня юриста,
дня прав людини тощо)

Показники ефективності
Середня вартість
1 проведення одного заходу
офлайн

грн.

-

0,00

0,00

0,00

Середня вартість
2 проведення одного заходу
онлайн

грн.

-

0,00

0,00

0,00

Середня вартість надання
безоплатної первинної
5 правової допомоги одному
мешканцю Кремінської
громади

грн.

-

0,00

0,00

0,00

Середня вартість підготовки
7 правопросвітницької
публікації

Грн.

-

0,00

0,00

0,00

6. Основні напрями забезпечення 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, зокрема, шляхом формування ефективної мережі державних та неурядових
провайдерів правової допомоги, залучення до цієї мети громадських організацій,
параюристів, медіаторів тощо;
- надати практичну правову допомогу жителям міста Кремінна у реалізації своїх прав та
обов’язків.
Головний напрям програми: забезпечення рівного доступу громадян до правосуддя для
захисту своїх прав та підвищення рівня правової обізнаності громадян про право на
безоплатну правову допомогу, розвиток правової культури та правової освіти населення;

7. Напрямки діяльності та заходи

№
п/п

Назва напряму
Перелік заходів
діяльності (пріоритетні Програми
завдання)

Термін
виконан
ня
заходу

Виконавці

Джерело

Орієнтовні обсяги

фінансува
ння

фінансування
(тис.грн)

1–
державний
бюджет
2місцевий
бюджет
3 – інші
джерела,
не
заборонені
законодавс
твом

1.

забезпечення рівного
доступу громадян до
правосуддя для захисту
своїх
прав
та
підвищення
рівня
правової
обізнаності
громадян про право на
безоплатну
правову
допомогу,
розвиток
правової культури та
правової
освіти
населення;

Всьог
о

В тому числі
за роками
2022

2023

Очікуваний результат

1.1.

Налагодження
співпраці з
громадськими
організаціями,
об’єднаннями у сфері
правоосвітньої та
правовиховної роботи

20222023 р

2

0

0

1.2.

Підготовка та
публікація матеріалів
правового характеру
на офіційному вебсайті міської ради,

20222023 р

-

-

-

Підписання Меморандуму

-

Підготовлено 12 публікації
правового характеру.
З матеріалами
ознайомиться не менше
10 000 осіб.

у місцевих ЗМІ

Поінформовано членів
територіальної громади
щодо шляхів вирішення
правових проблем

1.3.

Проведення заходів
правовиховного
2022характеру в молодіжних
2023
аудиторіях та трудових
колективах
(відповідальна БПД)

1.4.

Проведення навчання
для старост громади
щодо доступу
населення до правової

2022 р.2023 р.

БВПД

Відділ
інформаці
йної

2

0

0

0

Проведено 4 заходи з
молоддю та 4 заходи в
трудових колективах

2

0

0

0

Проведено 2 одноденних
тренінгів силами БВПД .
Підвищено спроможність

старост щодо допомоги
мешканцям громади в
отриманні правової
допомоги, забезпечення
участі в процесах
прийняття рішень та
отримання членами
громади муніципальних
послуг.

діяльності
та
внутрішнь
ої
політики
Кремінськ
ої міської
ради

допомоги,
забезпечення
можливості брати
участь в процесах
прийняття рішень, а
також отримання
якісних
муніципальних послуг

Кремінськ
е бюро

1.5.

Надання безоплатної
первинної правової
допомоги мешканцям
Кремінської громади
та забезпечити роботу
в центрі надання
адміністративних
послуг виконавчого
комітету Кремінської
міської ради
консультативного
пункту для надання
безоплатної правової
допомоги населенню

2022 р.2023 р.

Кремінське
бюро
пправової
допомоги

2

0

0

-

Надано безоплатну правову
допомогу не менше, ніж
2000 особам силами
Кремінського бюро
правової допомоги.

1.6.

1.7

1.8

Підготовлено та
розповсюджено
публікації правового
характеру для
вирішення найбільш
актуальних правових
проблем

2022 р.2023 р.

Громадські 2
організації
Кремінське
бюро
правової
допомоги

Проведення тижнів
правових знань з
учнівською молоддю та
іншими верствами
населення (до дня
Конституції, дня
юриста, дня прав
людини тощо),

2022 р.2023 р.

Оганізація роботи щодо
правової освіти
громадян у бібліотеці
шляхом проведення
книжкових виставок,
підбірок статей з
правової тематики у
періодичних виданнях,
оглядів юридичної
літератури, проведення
інформаційних

2022 р.2023 р.

Кремінське
бюро
правової
допомоги

Громадські
організації

20000 осіб ознайомляться з
публікаціями правового
характеру, що допоможе їм
вирішувати їх правові
проблеми

хвилинок для читачів,
інформування про нові
видання тощо

ВСЬОГО
з міського бюджету з інших джерел, не заборонених чинним законодавством -

0

0

0

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Виконавці Програми
Відділ інформаційної діяльності та внутрішньої політики Кремінської міської ради,
Кремінське бюро правової допомоги Сєверодонецького центру безоплатної вторинної
правової допомоги, громадські організації.

Секретар міської ради

В.В. Бабушкін

