
 

  

 

                                      проект 

УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

(чотирнадцята (32)  сесія сьомого скликання) 
 

від  23 травня  2019 року 

м. Городня 
 

Про затвердження 

Програми надання безоплатної 

правової допомоги населенню 

Городнянської  міської ради 

на 2019 – 2021 роки 
 

Керуючись статтею 38-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» (із змінами та доповненнями), постанови Кабінету Міністрів України 

від 13 лютого 2013 року № 394 «Про затвердження державної цільової 

програми формування системи безоплатної правової допомоги», з метою 

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

конституційне право і потребують такої допомоги, Городнянська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1.Затвердити Програму безоплатної правової допомоги 

населенню Городнянської міської ради на 2019-2021, що додається. 

2.Контроль за виконання даного рішення  покласти  на постійну  комісію 

з питань бюджету, планування, фінансів та соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

Міський голова                                                              А.І. Богдан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток   

до рішення  14  (32 ) сесії  Городнянської 

міської ради сьомого скликання від      

23.05.2019 "Про затвердження Програми 

надання безоплатної правової допомоги 

населенню Городнянської міської ради 

на 2019 – 2021 роки»   

 

 

ПРОГРАМА НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ  

ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ ГОРОДНЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

НА 2019 – 2021 РОКИ 

 

 

І. Обґрунтування необхідності розроблення і виконання Програми 

надання безоплатної правової допомоги населенню Городнянської міської 

ради 

на 2019 – 2021 роки 

 

Стаття 57 Конституції України забезпечує право громадян України на 

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

професійну правничу допомогу, а у випадках передбачених законом, ця 

допомога надається безоплатно. Закон України «Про безоплатну правову 

допомогу» визначає, що безоплатна правова допомога надається визначеним 

категоріям громадян, зокрема малозабезпеченим верствам населення, особам з 

інвалідністю, дітям, ветеранам війни тощо, через мережу центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги.  

Городнянська міська рада відноситься до юрисдикції Чернігівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі – 

Місцевий центр), який розташований в місті Чернігів (в місті Городня 

розташований відділ «Городнянське бюро правової допомоги» Чернігівського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - 

Бюро)). Через територіальну віддаленість вразливі верстви населення 

Городнянської міської ради (на території Городнянської міської ради 

знаходиться 42 населених пунктів) не мають можливості звернутися до 

Місцевого центру, Бюро що суперечить статті 5 Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу», якою визначено принцип доступності такої 

допомоги.  

 

II. Мета Програми надання безоплатної правової  

допомоги населенню Городнянської міської ради на 2019 – 2021 роки 

 

Метою Програми надання безоплатної правової допомоги населенню 

Городнянської міської ради на 2019 – 2021 роки (далі - Програма) 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, особливо серед вразливих верств населення 

Городнянської міської ради. 

 

III. Основними завданнями Програми є: 

 

- 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 та громадських 

організацій щодо державної політики у сфері надання безоплатної 

правової допомоги; 

- підвищення кваліфікації представників органів місцевого 

самоврядування та інших провайдерів безоплатної правової допомоги.  

 

IV. Строки виконання Програми 

 

Початок дії Програми – червень 2019 року, закінчення – грудень 2021 

року. 

 

V. Ресурсне забезпечення Програми 

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету в межах бюджетних асигнувань на бюджетний рік та інших джерел, 

не заборонених чинним законодавством, на транспортні витрати (відрядження) 

та інформаційне забезпечення (розміщення оголошень, публікацій в засобах 

масової інформації, виготовлення поліграфічної продукції). 

 

VI. Виконавець та контроль за виконанням Програми 

 

Виконавцем програми є Чернігівський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

Контроль за виконанням Програми покладається на Городнянську міську 

раду. 

Звіт по виконанню Програми проводиться Виконавцем щорічно до 16 

березня включно. 

 

VII. Очікувані кінцеві результати виконання Програми 

 

Виконання Програми дасть змогу: 

- спростити доступ до безоплатної правової допомоги для соціально 

вразливих верств населення Городнянської міської ради; 

- підвищити рівень правової освіти населення Городнянської міської 

ради та рівень обізнаності суб’єктів права на безоплатну правову 



допомогу, адвокатів, громадських організацій щодо державної 

політики у сфері надання безоплатної правової допомоги; 

- провести навчання представників органів місцевого самоврядування та 

інших провайдерів безоплатної правової допомоги.  

 

VIII. Основні заходи із забезпечення виконання Програми 

 

Проведення всебічної інформаційно-роз’яснювальної роботи серед 

суб’єктів права на безоплатну правову допомогу. 

Організація та проведення комунікаційних заходів з питань формування 

правової культури населення та обговорення особливостей функціонування 

систем безоплатної правової допомоги. 

Розроблення та поширення методичних рекомендацій, друкованих 

інформаційних матеріалів щодо функціонування системи безоплатної правової 

допомоги. 

Проведення виїзних прийомів громадян у населених пунктах 

Городнянської міської ради. 

Висвітлення тематики щодо функціонування системи безоплатної 

правової допомоги у засобах масової інформації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


