
 
 

ПРОГРАМА БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ 
МІСТА ДЕРАЖНІ на 2016-2017 роки 

 
1. Обґрунтування необхідності розроблення і виконання Програми 
  
Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, Конвенція про 

захист прав людини і основоположних свобод, Конвенція про статус біженців, 
Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та 
кримінальних справах та інші міжнародні акти передбачають обов’язок 
держави забезпечити безоплатну та ефективну правову допомогу особам, які її 
потребують, і встановити мінімальні вимоги до надання такої допомоги. 

Стаття 59 Конституції України передбачає, що кожен має право на 
правову допомогу, а в окремих випадках така допомога має надаватися 
безоплатно.  

Законом України «Про безоплатну правову допомогу» передбачено, що за 
безоплатною вторинною правовою допомогою громадяни соціально 
незахищених верств населення (згідно зі ст. 14 вищеназваного Закону) мають 
звертатися в місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги.  

Місто Деражня віднесено до юрисдикції Хмельницького місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який розташований в місті 
Хмельницький. У зв’язку зі створенням Деражнянського бюро правової 
допомоги Хмельницького місцевого центру з надання безоплатної правової 
допомоги (далі Бюро) соціально незахищені верстви населення міста Деражні 
отримали можливість задля захисту своїх прав звертатися до Бюро. 

Серед потенційних клієнтів Бюро: інваліди, малозабезпечені особи, 
учасники бойових дій, ветерани війни, біженці, діти-сироти та діти, позбавлені 
батьківського піклування, жінки зі статусом «Мати-героїня», жінки, які 
народили і виховали до шестирічного віку п’ятеро і більше дітей, особи з 
особливими заслугами перед Батьківщиною, реабілітовані відповідно до 
законодавства, жертви нацистських репресій, особи, які претендують на статус 
біженця тощо (згідно зі ст. 14 вищезазначеного Закону). 

Програма  забезпечить створення рівних можливостей для доступу осіб 
до правосуддя шляхом організації надання безоплатної вторинної правової 
допомоги. Для цього буде проводитись широка інформаційна робота в 
соціальних мережах, засобах масової інформації, на підприємствах, в 
організаціях, установах міста  щодо підвищення правової обізнаності населення 
та інформування громадян про їхнє право на отримання безоплатних послуг 
адвоката за рахунок Державного бюджету України. 

 
2. Мета Програми 
Метою цієї Програми є розроблення та здійснення комплексу заходів 

правового, організаційного та економічного характеру, спрямованих на 



забезпечення доступу до якісної безоплатної правової допомоги осіб,  надання 
можливості усім бажаючим скористатися електронними сервісами Міністерства 
юстиції України та підвищити рівень правової спроможності територіальної 
громади м.Деражні. 

 
3. Основними завданнями Програми є: 
3.1. Удосконалення нормативно-правової бази, що регулює 

функціонування системи безоплатної правової допомоги; 
3.2.  Проведення інформаційно-роз'яснювальної кампанії серед населення 

з питань законодавства та щодо можливостей захисту порушених прав у 
судовому порядку. 

  
4. Строки виконання програми 
Початок дії  Програми — жовтень 2016 року, закінчення — грудень 2017 

року. 
 
5. Нормативно-правове забезпечення Програми: 
- Конституція України; 
- Закон України “Про безоплатну правову допомогу”; 
- Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”. 
 
6. Ресурсне забезпечення Програми 
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету в межах асигнувань на бюджетний рік та інших джерел, не 
заборонених чинним законодавством. 

 
7. Виконавцями Програми є: 
Деражнянська міська рада, Хмельницький місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги.  
 
8. Основні заходи Програми: 
8.1.    Забезпечити роботу мобільного консультаційного пункту за участю 

працівників Деражнянського бюро правової допомоги в приміщенні  
Деражнянської міської ради. 

Термін:  останній четвер місяця     Виконавці: 
                  
                                                           Хмельницький місцевий   

                         центр з надання безоплатної вторинної 
       правової допомоги  
 

8.4. Обладнати у Деражнянській міській раді інформаційний стенд для 
розміщення інформаційних матеріалів про порядок доступу громадян до 
безоплатної первинної та вторинної правової допомоги та засоби зв'язку з 
Деражнянським бюро правової допомоги.   

Термін: жовтень-листопад 2016 року   Виконавці: 



                      
                       Хмельницький місцевий центр з   
      надання безоплатної вторинної   
      правової допомоги 
 

 
8.7. Виготовити інформаційні буклети, плакати про безоплатну правову 

допомогу,   про роботу бюро правової допомоги та центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги .  

Термін:  протягом 2016-2017 рр.     Виконавці: 
                                                           Хмельницький місцевий   

                         центр з надання безоплатної вторинної 
       правової допомоги  
 

9. Очікувані кінцеві результати виконання Програми 
Виконання Програми забезпечить: 
 - практичну реалізацію статей 57, 59 Конституції України щодо 

гарантування кожному громадянину знати свої права і обов’язки та право на 
отримання безоплатної правової допомоги;  

- реалізацію Закону України «Про безоплатну правову допомогу»; 
          - практичну допомогу жителям району у реалізації своїх прав та 
обов’язків;  

 - підвищення рівня правової освіти та культури населення міста; 
 - створення належних умов для надання безоплатної первинної правової 

допомоги та забезпечення надання вторинної правової допомоги; 
 - підвищення рівня поінформованості суб'єктів права на безоплатну 

правову допомогу, адвокатів, органів, уповноважених здійснювати затримання, 
арешт чи взяття під варту осіб, органів місцевого самоврядування та 
громадських організацій щодо відповідних прав та обов'язків, а також 
механізмів їх реалізацій; 

  
10. Фінансування заходів Програми 

№ 
з/п Перелік заходів Програми 

Орієнтований обсяг фінансування 

2016 рік, тис. грн. 2017 рік, тис. грн. 
1. Виготовлення стендів, плакатів, 

брошур, інформаційних буклетів 
про безоплатну правову 
допомогу, розміщення інформації 
про діяльність центру на біг-
бордах, рекламних щитах, 
транспорті (для максимального 
доступу населення до інформації 
про надання безоплатної 
правової допомоги). 

4 4 



Разом: 4,0 4,0 
 
 
       

Директор Хмельницького 
місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги            Г.І.Гоцький 
 


