
 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

13 СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

 

23 жовтня 2018 року         № 419 

 

Про затвердження Програми 

правової освіти Гребінківської 

міської об’єднанорї територіальної 

громади  на 2018-2020 роки  

 

Відповідно до статей  25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Закону України «Про безоплатну правову допомогу» розглянувши та 

врахувавши рекомендації постійних комісій міської ради, Гребінківська міська 

рада  

ВИРІШИЛА: 
1. Затвердити Програму правової освіти населення Гребінківської 

міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки (додається) 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісії 

міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, 

регламенту та засобів масової інформації (Рябека Р.М.) та з  питань освіти, 

культури, молоді, фізичної культури, охорони здоров’я та соціального захисту 

(Кулікова Т.В.). 

 

 

Секретар міської ради        Л. Цапенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено 

Рішення 13 сесії Гребінківської міської ради 

7 скликання від 23.10.2018 року № 419 

Паспорт 

  Програми правової освіти населення Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки 

1. Ініціатор розроблення програми “Гребінківське бюро правової допомоги” Лубенського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа Гребінківської міської ради 

про розроблення програми 

 

3. Розробник програми “Гребінківське бюро правової допомоги” Лубенського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

4. Співрозробники програми Гребінківська міська рада 

5. Відповідальний виконавець програми “Гребінківське бюро правової допомоги” Лубенського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

виконавчі органи Гребінківської міської ради 

6. Учасники програми “Гребінківське бюро правової допомоги” Лубенського місцевого 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

Гребінківська міська об’єднана територіальна громада 

7. Термін реалізації програми  2018 - 2020 роки 

7.1. Етапи виконання програми (для 

довгострокових програм) 

І-2018 р., ІІ-2019 р., ІII-2020 р. 

8. Перелік бюджетів або джерела 

фінансування виконання програми, які 

беруть участь у виконанні програми (для 

комплексних програм) 

Бюджет Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, 

всього, 

у тому числі: 

_____грн. 

9.1. коштів місцевого бюджету _______грн. 

          



 

Програма правової освіти населення 

Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки 

 

Розділ І. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма. 
Міжнародний пакт про громадські 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. 
 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, передбачену Законом України «Про безоплатну правову 

допомогу». 

 Відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» суб'єктами 

надання безоплатної первинної правової допомоги в Україні є органи місцевого 

самоврядування.  

 Органи місцевого самоврядування з урахуванням потреб територіальної громади 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці можуть утворювати в порядку, 

встановленому законом, спеціалізовані установи з надання безоплатної первинної правової 

допомоги, укладати з юридичними особами приватного права, які відповідно до свого 

статуту мають право надавати правову допомогу, договори про надання на постійній або 

тимчасовій основі первинної правової допомоги на території відповідної адміністративно-

територіальної одиниці, залучати до надання безоплатної  первинної  правової  допомоги 

адвокатів або інших фахівців у відповідній галузі права. 

При цьому Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» наділяє 

повноваженнями щодо надання безоплатної первинної правової допомоги тільки сільські, 

селищні, міські ради.  

Програма безоплатної правової допомоги населенню на 2018-2020 роки передбачає 

створення рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя шляхом організації надання 

безоплатної первинної та вторинної правової допомоги. 

 

Розділ ІІ. Мета програми. 

 

Метою Програми є створення належних умов для підвищення загального рівня 

правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення ОТГ, набуття 

громадянами необхідного рівня правових знань, 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. 

Розділ ІІІ. Фінансове забезпечення програми. 
Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, передбачених в  бюджеті 

Гребінківської ОТГ та за рахунок інших джерел, що  не заборонені чинним законодавством.  

Виконавці Програми в межах бюджетних призначень передбачають у відповідному 

кошторисі цільові кошти на фінансування Програми (додаток 1). 



Розділ ІV. Основні завдання програми. 

 

- створення належних умов для забезпечення доступу мешканців громади  до 

безоплатної первинної  правової допомоги; 

- підвищення правової освіти і культури жителів громади; 

- забезпечення вільного доступу жителів громади  до джерел правової інформації. 

- проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії серед суб’єктів права на 

безоплатну правову допомогу. 

 

Розділ V. Напрями діяльності та заходи. 

 
Напрями діяльності Програми правової освіти населення Гребінківської міської 

об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки визначені у таблиці (додаток 2), які 

охоплюють всі напрямки розвитку і підтримки правової освіти громади та заходи 

спрямовані на виконання даної Програми:  

Надавати консультації та методичну допомогу посадовим особам Гребінківської 

міської об’єднаної територіальної громади.  

Здійснювати правоосвітницьку роботу шляхом видання та безкоштовного 

розповсюдження органами місцевого самоврядування брошур правової тематики. 

Забезпечити проведення правоосвітньої роботи серед шкільної молоді шляхом 

організації та проведення  правових уроків, лекцій, бесід тощо. 

Проводити правопросвітницькі заходи з поширення серед населення знань про право, 

інформування громадян про забезпечення прав і свобод людини.  

Здійснювати виїзні прийоми до сіл, які увійшли до МОТГ для надання безоплатної 

первинної правової допомоги, адресної правової допомоги. 
Організація Skype-доступу до послуг Лубенського місцевого центру БПД (за 

наявності інтернет-зв'язку). 

 

Секретар міської ради         Л. Цапенко  



 

Додаток 1 

до рішення 13 сесії Гребінківської міської 

ради 7 скликання від 23.10.2018 року 

№ 419 

  

Ресурсне забезпечення  

 Програми правової освіти населення Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади 

   

Обсяг коштів, які пропонується залучити  

на виконання програми 

Виконання програми по роках Всього витрат на 

виконання 

програми 2018рік 2019 рік 2020 рік 

Обсяг ресурсів, всього,  

у тому числі: 

- - - - 

Бюджет Гребінківської  міської об’єднаної 

територіальної громади 

- - - - 

                    
        

Секретар міської ради         Л. Цапенко 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення 13 сесії Гребінківської міської ради  

7 скликання від    23.10.2018 року 

№ 419 

Напрями діяльності та заходи  

Програми правової освіти населення Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки 

№ з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

 

 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконанн

я заходу 

 

 

Виконавці 

Джерела 

фінансу-

вання 

Орієнтовні обсяги фінансування 

(вартість), тис. гривень, у тому числі: Очікуваний 

результат 
2018р. 2019р. 2020р. 

1.  Підвищення 

рівня правової 

освіти посадових 

осіб 

Надавати консультації та 

методичну допомогу 

посадовим особам ОМС.  

Постійно Відділ 

“Гребінківське 

бюро правової 

допомоги” 

Лубенського 

місцевого центру з 

надання 

безоплатної 

вторинної правової 

допомоги 

    Підвищення 

рівня правових 

знань посадових 

осіб ОМС 

2.  Інформаційно-

роз'яснювальна 

робота 

Здійснювати 

правопросвітницьку 

роботу шляхом видання 

та безкоштовного 

розповсюдження 

брошур  правової 

тематики 

Постійно 
Відділ 

“Гребінківське 

бюро правової 

допомоги” 

Лубенського 

місцевого центру з 

надання 

безоплатної 

вторинної правової 

допомоги 

    Підвищення 

рівня правової 

проіформованост

і населення 

Гребінківської 

МОТГ 

3. Інформаційно-

навчальна робота 

Забезпечити проведення 

правопросвітницької 

роботи серед шкільної 

молоді шляхом 

організації та 

Щорічно Відділ 

“Гребінківське 

бюро правової 

допомоги” 

Лубенського 

    Підвищення 

рівня правових 

знань молоді 

Гребінківської 

МОТГ 



проведення  правових 

уроків, лекцій, бесід 

тощо. 

 

місцевого центру з 

надання 

безоплатної 

вторинної правової 

допомоги 

4. Інформаційно-

навчальна робота 

Проводити право 

просвітницькі заходи з 

поширення серед 

населення знань про 

право, інформування 

громадян про 

забезпечення прав і 

свобод людини.  

 

Щорічно Відділ 

“Гребінківське 

бюро правової 

допомоги” 

Лубенського 

місцевого центру з 

надання 

безоплатної 

вторинної правової 

допомоги 

    Підвищення 

рівня правових 

знань населення 

Гребінківської 

МОТГ 

5. Інформаційно-

роз'яснювальна 

робота 

Здійснювати виїзди до 

сіл, які увійшли до МОТГ 

для надання безоплатної 

первинної правової 

допомоги, адресної 

правової допомоги; 

- організація Skype- 

доступу до послуг 

Лубенського місцевого 

центру БПД (за наявності 

інтернет-зв'язку) 

За 

необхідніс

тю 

Відділ 

“Гребінківське 

бюро правової 

допомоги” 

Лубенського 

місцевого центру з 

надання 

безоплатної 

вторинної правової 

допомоги 

    Підвищення 

рівня правових 

знань населення 

Гребінківської 

МОТГ 

  

 

Секретар міської ради          Л. Цапенко 

 

 


