
КИЕВО-СВЯТОШИНСЬКА  РАЙОННА  РАДА  КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  
VII СкJШКАННЯ  

РІШЕННЯ  

Про  затвердження  Програми  правової  освіти  та  надання  безаплатнаї  
правової  допомоги  населенню  Киево-Святошинського  району  

Кіцвської  області  на  2018 — 2020 роки  

Відповідно  до  пункту  16 частини  1 статті  43, статті  44 Закону  України  
«Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», законів  України  «Про  місцеві  
державні  адміністрації», «Про  безоплатну  правову  допомогу», Указу  
Президента  України  від  18.10.2001 Ns 992/2001 «Про  Національну  проrраму  
правової  освіти  населення», враховуючи  подання  Киево-Святошинської  
районної  державної  адміністрації  Київської  області, відповідно  до  висновків  та  
рекомендацій  постійної  комісії  з  питань  освіти, науки, культури, духовності, 
історії, спорту  та  туризму, районна  рада  

вирішила: 

1. Затвердити  Програму  правової  освіти  та  надання  безоплатної  
правової  допомоги  населенню  Киево-Святошинського  району  Київської  області  
на  2018 — 2020 роки  (далі  — Програма), що  додаеться . 

2. Визнати  таким, що  втратило  чинність  рішення  Киево- 
Святошинської  районної  ради  Київської  області  від  12.03.2015 року  №  479-42- 
VI «Про  затвердження  Програми  правової  освіти  населення  Киево- 
Святошинського  району  на  2015-2018 роки». 

3. Контроль  за  виконанням  цього  рішення  покласти  на  постійні  комісії  
районної  ради  з  питань  законності, правопорядку, боротьби  з  корупціею, 
регуляторної  політики, свободи  слова, захисту  прав  і  законних  інтересів  
громадян  та  взаемодії  із  засобами  масової  інформації  та  з  питань  освіти, науки, 
культури, духовності, історії, спорту  та  туризму. 

Голова  ради 	 В.Е. Гедульянов  
м. Київ  
28 лютого  2018 року  
Ns 398-26-VII 
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ЗМІСТ  

Паспорт  Програми  

Обrрунтування 	необхідності  
розроблення  і  виконання  Програми  
правової  освіти  та  надання  
безоплатної  правової  допомоги  
населенню  Киево-Святошинського  
району  Київської  області  на  201 8-  
2020 роки  

Мета  Програми  

Основні  завдання  Програми  

Ресурсне  забезпечення  Програми  

Термін  виконання  Програми  

Координація  та  контроль  за  
реалізаціею  Програми  

Очікувані  кінцеві  результати  
виконання  Програми  

Основні  заходи  з  забезпечення  
8 виконання  Програми 	 8 

t. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3 

4 

6 

6 

7 

7 

7 

7 



Паспарт  Програми  

1.  Ініціатор  розроблення  Вишневський 	місцевий 	центр 	з 	надання  
Програми  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  

2.  Дата, номер  і  назва  Закон 	України 	ТІро 	безоплатну 	правову  
розпорядчого  документа  допомогу  ", Указ  Президента  України  від  18 
органу  виконавчої  влади  жовтня 	2001 	року 	Ns 	992/2001 	ТІро  
про  розроблення  Національну 	програму 	правової 	освіти  
Програми  населення", 	Указ 	Президента 	України  

від  14 листопада  2017 року  Ns36112017 «Про  
оголошення 	в 	Україні 	2018 	року 	Роком  
реалізації 	правопросвітницького  проекту 	"Я  
маю  право  ! " 

3.  Замовник  Програми  Киево-Святошинська 	районна 	державна  
адміністрація  Київської  області  

4.  Розробник  Програми  Вишневський 	місцевий 	центр 	з 	надання  
безоплатної  вторинної  правової  допомоги  

5.  Співрозробники  Киево-Святошинська 	районна 	державна  
Програми  адміністрація  Київської  області  

5. Відповідальний  Вишневський 	місцевий 	центр 	з 	надання  
виконавець  Програми  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  

7.  Учасники  Програми  Структурні 	підрозділи  Киево-Святошинської  
районної 	державної 	адміністрації 	Київської  
області, 	територіальні 	органи 	центральних  
органів  виконавчої  влади  

8.  Термін  реалізації  2018 - 2020 роки  
Програми  

9.  Загальний  обсяг  - 
фінансових  ресурсів, 
необхідних  для  реалізації  
Програми, всього, 
у  тому  числі: 

- коштів  районного  - 
бюджету  
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І. Обrрунтування  необхіднасті  розроблення  і  виконання  Праграми  
правової  освіти  та  надання  безоплатної  правової  допомоги  населенню  

Киево-Святошинського  району  Київської  області  на  2018-2020 роки  

Становлення  України  як  демократичної, правової  держави, формування  
засад  громадянського  суспільства  зумовлюють  необхідність  підвищення  рівня  
правосвідомості  та  правової  культури  населення, що  у  свою  чергу  сприятиме  
зменшенню  рівня  злочинності, утвердженню  гуманістичних  правових  ідей, 
загальнолюдських  та  національних  правових  цінностей, високих  моральних  
засад  у  суспільному  житті. 

Потребують  вирішення  питання  подальшого  розвитку  правосвідомості  
населення, подолання  правового  нігілізму, задоволення  потреб  громадян  у  
одержанні  знань  про  право. Це  може  бути  забезпечено, насамперед, шляхом  
удосконалення  правової  освіти  населення . 

Державна  політика  у  сфері  правового  виховання  за  допомогою  правової  
освіти  населення  е  пріоритетним  напрямом  діяльності  всіх  органів  влади, вона  
здійснюеться  в  інтересах  суспільства  з  урахуванням  можливостей  регіону, його  
економічного, соціального, історичного, культурного  розвитку  та  позитивного  
світового  досвіду. 

Забезпечення  належного  рівня  правової  освіти  населення  на  території  
району  потребуе  матеріально-ресурсних  затрат. 

Програма  правової  освіти  та  надання  безоплатної  правової  допомоги  
населенню  Киево-Святошинського  району  Київської  області  на  2018 - 2020 
роки  (далі  - Програма) розроблена  відповідно  до  законів  України  «Про  місцеві  
державні  адміністрації», «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», «Про  
безоплатну  правову  допомогу», Указу  Президента  України  від  18.10.2001 №  
992/2001 "Про  Національну  програму  правової  освіти  населення ", з  метою  
визначення  комплексу  організаційно-методичних  та  інших  заходів, 
спрямованих  на  підвищення  рівня  правової  освіти  населення  Киево- 
Святошинського  району  Київської  області . 

Програма  передбачае  подальше  створення  умов  для  набуття  широкими  
верствами  населення  правових  знань  і  навичок  у  їх  застосуванні, забезпечення  
доступу  громадян  до  джерел  правової  інформації, а  також  визначае  основні  
напрями  правоосвітньої  діяльності  та  першочергові  заходи  щодо  їх  реалізації . 

Замовником  Програми  е  Киево-Святошинська  районна  державна  
адміністрація  Київської  області . 

Адміністративно-територіальний  склад  Киево-Святошинського  району: 52 
населених  пункти, серед  яких  2 міста  районного  значення  - Боярка  та  Вишневе, 
селище  Чабани  та  49 сіл. Адміністративна  межа  району, яка  півкільцем  
охоплюе  місто  Київ, складае  72 тис., 564 га, що  становить  2,6 % від  загальної  
площі  Київської  області. 
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Киево-Святошинський  район  відноситься  до  юрисдикції  Вишневського  
місцевого  центру  з  надання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  (далі  - 
Місцевий  центр), який  розташований  по  вул. Південна, 5-Б, м. Вишневе  Киево- 
Святошинського  району  Київської  області. Через  територіальну  віддаленість  
вразливі  верстви  населення  району  не  мають  можливості  звернутися  до  
Місцевого  центру, що  суперечить  статті  5 Закону  України  «Про  безоплатну  
правову  допомогу», якою  визначено  принцип  доступності  такої  допомоги. 

Населення  громади  мало  проінформоване  про  те, що  відповідно  до  Закону  
України  «Про  безоплатну  правову  допомогу» вони  мають  право  звертатися  з  
письмовими  зверненнями  чи  на  прийом  для  отримання  необхідної  правової  
інформації  та  консультацій  в  органи  місцевого  самоврядування  та  до  інших  
суб'ектів  надання  безоплатної  первинної  правової  допомоги  (далі  - БПД), а  
також  на  отримання  безоплатної  вторинної  правової  допомоги  за  рахунок  
держави  у  Місцевому  центрі. 

Таким  чином, у  територіальній  громаді  Киево-Святошинського  району, 
населення  якого  складае  177 б26 осіб, існуе  проблема  доступу  до  якісної  
безоплатної  правової  допомоги, а  також  низької  правової  обізнаності  громадян  
про  свої  конституційні  права. 

За  результатами  аналізу  звернень  мешканців  громади  до  Місцевого  центру, 
за  2017 рік  за  безоплатною  правовою  допомогою  звернулося  9208 осіб  з  усіх  
підвідомчих  Місцевому  центру  районів, у  тому  числі  під  час  проведення  
виїзних  прийомів  громадян  та  роботи  мобільного  пункту  консультування . 

3 метою  підвищення  рівня  правосвідомості  та  обізнаності  населення  
Місцевим  центром  організовано  інформаційно -роз'яснювальну  роботу, а  саме  
проведено  251 правопросвітницьких  заходів, у  тому  числі  3 3 заходи  у  Киево- 
Святошинському  районі. 3 метою  покращення  якості  роботи, функціональної  та  
інформаційної  взаемодії, визначення  та  вирішення  проблемних  питань  
діяльності, обміну  досвідом, практичними  навиками  роботи, Місцевий  центр  
правової  допомоги  бере  участь  в  організації  та  проведенні  спільних  робочих  
зустрічей, нарад, семінарів, тренінгів . 

3 метою  забезпечення  поінформованості  населення  Киево-Святошинського  
району  про  систему  безоплатної  правової  допомоги  та  про  право  на  безоплатну  
правову  допомогу  мешканців  Місцевим  центром  постійно  проводиться  робота  
щодо  розміщення  інформації  та  рекламної  продукції  (буклетів, газет, плакатів  
тощо) у  суді, прокуратурі, правоохоронних  органах, закладах  охорони  здоров'я, 
загальноосвітніх  закладах, закладах  культури, у  військкоматі , центрі  зайнятості, 
органах  місцевого  самоврядування, органах  виконавчої  влади, у  громадському  
транспорті, тощо. 

Відповідно  до  Положення  про  Вишневський  місцевий  центр  з  надання  
безоплатної  вторинної  правової  допомоги, здійснюеться  представництво  
інтересів  осіб, визначених  пунктами  1, 2, 8-12 частини  першої  та  частиною  
другою  статті  14 Закону  України  «Про  безоплатну  вторинну  правову  



допомоги», в  судах  та  інших  державних  органах, органах  місцевого  
самоврядування , перед  іншими  особами. З  1 січня  2017 року  видано  523 
доручень  на  адвокатів  для  представництва  інтересів  осіб. 

Питання  доступу  до  Державного  реестру  речових  прав  на  нерухоме  майно, 
Единого  реестру  юридичних  та  фізичних  осіб-підприемців, Единого  реестру  
підприемств, щодо  яких  порушено  провадження  у  справі  про  банкрутство, 
Державного  реестру  друкованих  ЗМІ  та  інформаційних  агентств  як  суб'ектів  
інформаційної  діяльності, Единого  реестру  громадських  формувань, тощо, 
залишаеться  актуальним  на  теперішній  час. Місцевий  центр  створюе  умови  для  
забезпечення  громадянам  доступу  до  електронних  сервісів  Мін'юсту. У  
Місцевому  центрі  е  спеціально  відведене  місце, де  в  наявності  е  окремий  
комп'ютер  з  доступом  до  електронних  сервісів  Мін'юсту. 

ІІ. Мета  Програп-іи  

Метою  ціеї  Програми  е  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  Киево-Святошинського  району. 

ІІІ. Основні  завдання  Програми: 

забезпечення  розвитку  правової  освіти  населення  Киево-Святошинського  
району; 

спрощення  та  розширення  доступу  до  БПД  для  соціально  вразливих  
верств  населення  ; 

проведення  інформаційно-роз'яснювальної  компанії  серед  суб'ектів  права  
на  БПД, 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  
БПД; 

підвищення  кваліфікації  представників  органів  місцевого  
самоврядування , органів  виконавчої  влади, організацій-провайдерів  БПД; 

створення  спеціалізованих  точок  доступу  до  nocnyr БПД; 
підготовка  інформаційних  матеріалів; 
облаштування  приміщень  точок  доступу  тощо; 
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створення  мобільних  пунктів  консультування  із  залучення  фахівців  
провайдерів  правової  допомоги  для  осіб  з  обмеженими  фізичними  
можливостями; 

забезпечення  інформування  про  можливість  звернутися  в  точку  доступу  
до  БПД  (шляхи  інформування : через  соціальні  служби, центри  зайнятості, ЗМІ, 
волонтерів  тощо); 

проведення  тренінгів  із  залученням  фахівців  щодо  особливості  роботи  з  
особами  з  обмеженими  фізичними  можливостями  (для  соціальних  служб). 

N. Pecyp сне  з  абезпечення  Програми  

Фінансування  Програми  здійснюеться  за  рахунок  коштів  районного  
бюджету  в  межах  бюджетних  асигнувань  на  бюджетний  рік  та  інших  джерел, 
не  заборонених  чинним  законодавством , на  інформаційне  забезпечення  
(розміщення  публікацій  та  аудіо-, візуальних  матеріалів  в  засобах  масової  
інформації, виготовлення  поліграфічної  продукції). 

V. Термін  виконання  Програми  

Термін  реалізації  Програми  — 2018-2020 роки. 

VI. Координація  та  контроль  за  реалізаціею  Програми  

Виконавцем  програми  е  Вишневський  місцевий  центр  з  надання  
безоплатної  вторинної  правової  допомоги  із  залученням  спеціалістів  
структурних  підрозділів  Киево-Святошинської  районної  державної  
адміністрації . 

Контроль  за  виконанням  програми  покладаеться  на  постійну  комісію  
Киево-Святошинської  районної  ради  Київської  області  з  питань  законності, 
правопорядку, боротьби  з  корупціею, регуляторної  політики, свободи  слова, 
захисту  прав  і  законних  інтересів  громадян  та  взаемодії  із  засобами  масової  
інформації . 

VII. Очікувані  кінцеві  резvльтати  вііконання  Програми  

Виконання  Програми  дасть  змогу: 

підвищити  рівень  правової  освіти  населення  Киево-Святошинського  
району  та  рівень  обізнаності  суб'ектів  права  на  безоплатну  правову  допомогу, 
адвокатів, органів  уповноважених  здійснювати  затримання, арешти  чи  взяття  
під  варту  осіб, органів  місцевого  самоврядування, органів  виконавчої  влади  та  



: 

громадських  організацій  щодо  державної  політики  у  сфері  надання  безоплатної  
правової  допомоги; 

спростити  доступ  до  безоплатної  правової  допомоги  для  соціально  
вразливих  верств  населення  району; 

провести  навчання  представників  органів  місцевого  самоврядування, 
органів  виконавчої  влади, органів-провайдерів  безоплатної  правової  допомоги; 

створення  точок  доступу  до  безоплатної  правової  допомоги; 
збільшення  кількості  звернень  осіб  для  отримання  безоплатної  правової  

допомоги; 
збільшення  кількості  осіб, які  підвищать  свій  професійний  рівень  завдяки  

тренінгам  та  правопросвітницьким  заходам; збільшення  кола  осіб, серед  яких  
поширена  та  використовуеться  отримана  інформація . 

VIII. Основні  заходи  з  забезпечення  виконання  Програп-іи  

для  реалізації  Програми  необхідно  виконати  наступні  завдання : 
районній  міжвідомчій  координаційно -методичній  раді, структурним  

підрозділам  райдержадміністрації , Вишневському  МЦ  проводити  комплексні  
та  системні  заходи  щодо  підвищення  рівня  правових  знань  населення  області; 

здійснювати  методичне  забезпечення  діяльності  районної  міжвідомчої  
координаційно -методичної  ради  з  правової  освіти  населення, розробляти  і  
видавати  методичні  посібники, рекомендації, буклети, інформаційні  листи  тощо  
з  актуальних  правових  питань; 

організовувати  проведення  конференцій, семінарів, диспутів  з  актуальних  
питань  підвищення  рівня  правової  культури  населення  області  із  залученням  
науковців  та  фахівців-практиків  у  галузі  права; 

проводити  навчально-методичні  семінари, kypcu для  викладачів  права, 
заступників  директорів  з  виховної  роботи  закладів  загальної  середньої  освіти, 
методистів  закладів  дошкільної  освіти  району  із  залученням  наукових  
працівників  та  фахівців-практиків  у  галузі  права; 

проводити  Дні, Тижні, Декади, Місячники  правових  знань, олімпіади, 
конкурси, вікторини  на  краще  володіння  правовими  знаннями  серед  учнів  та  
молоді  навчальних  закладів  району  із  залученням  представників  
правоохоронних  органів, органів  юстиції  та  судів; 

проводити  семінари, тренінги, "круглі  столи" з  актуальних  питань  
соціально-правового  захисту  дітей, зокрема  дітей-сиріт  та  дітей, позбавлених  
батьківського  піклування, неповнолітніх, які  відбувають  покарання  у  місцях  
позбавлення  волі; 

забезпечити  функціонування  постійно  діючого  семінару  з  
юрисконсультами  підприемств, установ, організацій  району  всіх  форм  
власності  з  актуальних  проблем  законодавства  України; 



забезпечити  роботу  правових  громадських  приймалень, створених  при  
органах  виконавчої  влади  та  місцевого  самоврядування  району; 

проводити  районні  огляди-конкурси  на: 
краще  висвітлення  правової  тематики  в  друкованих  засобах  масової  

інформації  району; 
краще  забезпечення  закладами  культури  правової  освіти  населення; 
кращу  організацію  правової  освіти  та  виховання  в  навчальних  закладах  

району; 
забезпечувати  висвітлення  в  засобах  масової  інформації  актуальних  

правових  питань  із  залученням  вчених, провідних  фахівців-практиків  у  галузі  
права; 

з  метою  систематичного  поширення  серед  населення  правових  знань  
проводити  в  бібліотеках  району  Дні, Тижні  правових  знань, зустрічі  за  
"круглим  столом", дні  інформування, години  цікавих  повідомлень, бесіди, 
експрес-інформації, бліц-вікторини, уроки  права, сприяти  розвитку  в  закладах  
культури  району  нових  та  нетрадиційних  форм  роботи; 

проводити  виїзди  прийоми  громадян  у  віддалених  населених  пунктах  
Киево-Святошинського  району. 

Реалізація  Програми  сприятиме : 
проведенню  різноманітних  правоосвітніх  заходів; 
наданню  безоплатної  правової  допомоги  населенню  району; 
проведенню  Днів, Тижнів, Декад, Місячників  правових  знань; 
проведенню  семінарів  для  підвищення  рівня  правових  знань  працівників  

юридичних  служб  підприемств, установ, організацій  Киево-Святошинського  
району, посадових  осіб  міецевого  самоврядування  тощо; 

проведенню  районного  огляду-конкурсу  з  правової  освіти  населення; 
висвітленню  в  друкованих  засобах  масової  інформації  актуальних  

правових  питань  та  тематики  функціонування  системи  безоплатної  правової  
допомоги  із  залученням  вчених, провідних  фахівців-практиків  у  галузі  права; 

проведення  всебічної  інформаційно -роз'яенювальної  роботи  серед  
суб' ектів  права  на  безоплатну  правову  допомогу; 

розроблення  та  поширення  методичних  рекомендацій, друкованих  
інформаційних  матеріалів  щодо  функціонування  системи  безоплатної  правової  
допомоги; 

розміщення  зовнішньої  реклами  як  соціальної  (білборди, сітілайти) на  
вулицях, громадських  місцях, в  тому  числі  за  проектом  «Я  МАЮ  ПРАSО». 

Заступник  голави  райаннаї  
державної  адміністрації 	 М.Г. Лезнік  


