
Програма правової освіти та правової 
допомоги – як інструмент підвищення 
рівня правової обізнаності мешканців 

територіальних громад



Програма:  цілі, мета, завдання та їх 
вирішення 

заходи

непоінформованість населення про систему БПД;
низький рівень обізнаності щодо захисту своїх прав; 
недосконалі механізми донесення інформації  до мешканців сільських населених 
пунктів

організація виїзних прийомів громадян;
надання адресної правової допомоги;
забезпечення роботи дистанційних, мобільних пунктів консультування;
надання онлайн консультацій;
організація та проведення круглих столів,тренінгів, семінарів для ОМС

комплекс заходів спрямованих на забезпечення мешканців територіальної громади 
якісною безоплатною правовою допомогою, можливість отримання ОМС 
юридичного супроводу правових процесів в громаді

субвенція з місцевого бюджету державному бюджету

завдання

проблеми

фінансу
вання

заходи 

програма 

рівний доступ громадян до отримання безоплатної правової допомоги для захисту 
своїх прав;
проведення інформаційно – роз’яснювальної кампанії;
підвищення рівня довіри  до органів державної влади та місцевого самоврядування 



Переваги впровадження Програм

- підвищення авторитету серед 
жителів громади;

- вирішення болючих питань 
жителів;

- забезпечення правового захисту 
населення;

- методична допомога органам  
місцевого самоврядування; 

- надання фахівцями місцевого 
центру он-лайн консультувань

ПЕРЕВАГИ 
ГРОМАДИ

ПЕРЕВАГИ БПД

- підвищення рівня поінформованості
про  систему БПД;

- розширення кола партнерів;
- зменшення кількості нецільових 

звернень від громадян;
- можливість відкриття точок 

доступу до правових послуг



Розробка проекту Програми

Підготовка 
проекту 

Програми

направлення проекту 
Програми до фінансового 
підрозділу ОМС/ОВВ для 

підготовки висновків 
щодо можливості 

фінансового 
забезпечення заходів, 

передбачених 
Програмою

робота з депутатським 
корпусом та 

представниками ОВВ 
(визначення 

представника від 
ОМС/ОВВ, проведення 
робочих зустрічей для 
обговорення змін до 
проекту Програми)

визначення потенційних 
партнерів у 

майбутньому виконанні 
Програми, розподіл 
ролей: виконавець 

(основний), партнери/ 
експерти, представники 

ОМС 

підготовка 
орієнтовної структури 

Програми

розгляд проекту 
Програми для профільної 

депутатської комісії, 
внесення змін, 

доповнень, коригування 
показників



Співпраця з Павлівською ОТГ 

В 2017 році прийнято Програму безоплатної
правової допомоги населенню Павлівської
сільської ради на 2017-2018 роки.

Виділено на реалізацію Програми 2000
гривень з місцевого бюджету.

В 2019 році прийнято Програму безоплатної
правової допомоги населенню Павлівської
сільської ради на 2019-2020 роки.

Павлівська ОТГ – перша громада, 
з якою налагоджена співпраця



Результати співпраці з Павлівською ОТГ 

Здійснено
67 виїзних
прийомів

Розповсюджено
1254 примірники
інформаційної 
продукції

Надано правових
консультацій
886  громадянам

Проведено  54  
правопросвітницьких 
заходів


