проект

НИЖНЬОСИРОВАТСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ШОСТА СЕСІЯ
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ

від 12 жовтня 2021 року
село Нижня Сироватка
Про затвердження Програми
сприяння розвитку безоплатної
правової допомоги населенню
Нижньосироватської сільської ради
на 2021-2025 роки
Керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», відповідно до Меморандуму про співпрацю між Сумським місцевим
центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги та
Нижньосироватською сільською радою Сумського району Сумської області від
09.09.2021 року, Нижньосироватська сільська рада вирішила:
1. Затвердити Програму сприяння розвитку безоплатної правової допомоги
населенню Нижньосироватської сільської ради на 2021-2025 роки (додаток 1).
2. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію
сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності та етики
та постійну комісію сільської ради з питань планування соціально-економічного
розвитку, бюджету, фінансів, житлово-комунального господарства та управління
комунальною власністю.
Сільський голова

Вячеслав СУСПІЦИН

Додаток 1
до проекту рішення 6 сесії
Нижньосироватської сільської ради
восьмого скликання від 12.10.2021 року
«Про затвердження Програми сприяння
розвитку безоплатної правової допомоги
населенню
Нижньосироватської сільської ради
на 2021-2025 роки»

Програма
сприяння розвитку безоплатної правової допомоги
населенню Нижньосироватської сільської ради
на 2021-2025 роки
проект

1. Паспорт Програми
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

Ініціатор розроблення
Програми
Розробник Програми
Співрозробник Програми
Відповідальний
виконавець Програми
Учасники Програми
Термін реалізації
Програми
Перелік місцевих
бюджетів, які беруть
участь у виконанні
Програми
Загальний обсяг
фінансових ресурсів
необхідних для реалізації
Програми, усього: у тому
числі:
кошти місцевого бюджету

Сумський місцевий центр з надання
безоплатної вторинної правової допомоги
Нижньосироватська сільська рада,
Сумський місцевий центр з надання
безоплатної вторинної правової допомоги
Сумський місцевий центр з надання
безоплатної вторинної правової допомоги
Нижньосироватська сільська рада,
Сумський місцевий центр з надання
безоплатної вторинної правової допомоги
2021 – 2025 роки
Місцевий бюджет

4,4 тис. гривень

4,4 тис. гривень

2. Визначення проблеми на розв’язання якої спрямована Програма
Подолання деформації правової свідомості та створення умов для
підвищення рівня правової культури населення, активної і свідомої участі
громадян у здійсненні реформи є сьогодні першочерговим завданням на шляху
розбудови в Україні громадянського суспільства і правової держави. Необхідно
проводити роботу щодо роз’яснення напрямів та суті прогресивних реформ в
Україні, пояснення основних термінів, ознайомлення громадськості з новими
нормативно-правовими актами та механізмами захисту своїх прав і свобод.
Саме правова культура та правове виховання населення є соціальною
гарантією дії верховенства правового закону в суспільстві. Проблема правової
свідомості та правової культури тривалий час є актуальною і це обумовлює
потребу в неухильному зростанні та досягненні високого рівня правової
культури кожного громадянина, кожної посадової особи, кожного державного
службовця. Слід зазначити, що рівень правової культури населення досягне
найвищого розвитку у разі, коли кожен громадянин держави усвідомить власну
приналежність до правового життя країни, буде активним учасником правового
процесу і матиме змогу самостійно аналізувати чинне законодавство,
відзначаючи його здобутки і недоліки.
Правова освіта населення починається у сім’ї, дошкільних навчальних
закладах, де дітям надаються початкові знання про норми поведінки, навики
щодо їх виконання, виховується повага до батьків, вчителів, людей похилого
віку та інших осіб, формуються алгоритми морально-правових вчинків,
нетерпимість до порушників норм права, почуття відповідальності за свої дії чи
бездіяльність.
Процес правової освіти повинен бути безперервним, тому надання дітям
необхідного рівня правових знань повинно продовжуватися у загальноосвітніх,
професійно-технічних, вищих навчальних закладах, проведення широкої
позааудиторної роботи з правового навчання і виховання, до якої
залучатимуться спеціалісти - фахівці, працівники правоохоронних органів.
Складовою частиною правової освіти є самоосвіта громадян з питань
держави і права.
Організація та проведення заходів щодо правової освіти населення
Нижньосироватської ОТГ повинні здійснюватися за активної участі
структурних підрозділів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
правоохоронних органів, закладів культури, об’єднань громадян та засобів
масової інформації.
З метою розвитку правової освіти населення Нижньосироватської ОТГ
необхідно систематично через засоби масової інформації інформувати
населення про національне законодавство, діяльність органів законодавчої,
виконавчої, судової влади тощо.
За участю місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого
самоврядування, навчальних закладів, закладів культури необхідно проводити
семінари, «круглі столи», лекторії, правові клуби, виставки друкованої
продукції правового спрямування, зустрічі з фахівцями-юристами та інші
правоосвітні заходи.

З. Визначення мети Програми
Метою цієї Програми 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 забезпечення
доступу до справедливого правосуддя, підвищення рівня правової освіченості
населення Нижньосироватської ОТГ, зокрема, соціально вразливих верств.
4.Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування, строки виконання Програми
Мету Програми передбачається досягти шляхом:
1)
утвердження гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та
національних правових цінностей, високих моральних засад у суспільному
житті;
2)
визнання правової освіти населення одним із основних чинників
формування високої правосвідомості і правової культури окремих громадян та
всього суспільства;
3)
активної участі в організації і здійсненні заходів із правової освіти
населення, посадових осіб органів виконавчої влади, місцевого
самоврядування, об’єднань громадян, навчальних закладів та закладів
культури, засобів масової інформації та поєднання комплексу заходів у сфері
правової освіти, що здійснюються цими органами, організаціями, закладами і
установами;
4)
органічного поєднання правової освіти із загальною середньою,
професійно-технічною і вищою освітою;
5)
розроблення сучасної методологічної бази для реалізації усіх напрямів і
форм правоосвітньої діяльності;
6)
надання правової освіти навчальними закладами;
7)
поліпшення умов для здійснення творчої, благодійної та іншої
суспільно-корисної діяльності у сфері правової освіти;
8)
залучення громадян до участі в удосконаленні системи правової освіти,
сприяння самоосвіті населення з питань права і держави;
9)
забезпечення відкритості правової інформації, доступу всіх верств
населення до її джерел;
10)
систематичного і безперервного поширення серед населення знань про
право і державу;
11) безпосередньої участі юристів у поширенні правових знань, наданні
безоплатної правової допомоги.
Розпорядником коштів виступає Сумський місцевий центр з надання
безоплатної вторинної правової допомоги.
Заходи Програми здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету.
Для виконання Програми, обсяги фінансування з місцевого бюджету
встановлюються на протязі 2021-2025 років у розмірі 4,4 тис. гривень.
Ресурсне забезпечення Програми наведено в додатку 1 до Програми.
Строки виконання Програми - 2021 - 2025 роки.

5. Перелік завдань Програми та результативні показники
Завдання Програми:
1)
надання допомоги в забезпеченні доступу особи до безоплатної
вторинної правової допомоги та медіації;
2)
створення комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення
надання безоплатної правової допомоги;
3)
проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадських організацій, тощо;
4)
забезпечення функціонування мережі центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги;
5)
проведення інформаційно-роз’яснювальної компанії серед населення з
питань законодавства та щодо можливостей захисту порушених прав у
судовому порядку;
6)
створення постійно діючих виїзних консультаційних пунктів для
надання безоплатної правової допомоги населенню Нижньосироватської ОТГ;
7)
створення та забезпечення діяльності школи правової освіти для
посадових
осіб,
депутатів
органів
місцевого
самоврядування
Нижньосироватської ОТГ.
Виконання Програми дасть змогу :
1)
забезпечити роботу постійно діючого виїзного консультаційного пункту
для надання безоплатної правової допомоги населенню Сумського району;
2)
значно спростити доступ громадян до безоплатної правової допомоги,
зокрема для захисту порушених прав у судовому порядку;
3)
підвищити правову обізнаність громадян;
4)
забезпечити гарантоване Конституцією України право на правову
допомогу;
5)
розширити сферу послуг для жителів територіальної громади
Нижньосироватської ОТГ;
6)
створити належні умови для надання безоплатної первинної правової
допомоги;
7)
забезпечити системний доступ до якісної безоплатної правової
допомоги, згідно вимог чинного законодавства;
8)
сприяти залученню інтелектуальних ресурсів (ідеї, проекти, інновації),
підвищити рівень поінформованості суб'єктів права на безоплатну правову
допомогу, органів місцевого самоврядування та громадських організацій щодо
відповідних прав та обов'язків.
6. Напрями діяльності та заходи Програми
Напрями діяльності та заходи Програми наведені в додатку 2 до
Програми.
7. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координація
виконання
заходів,
передбачених
Програмою,
покладається на Сумський місцевий центр з надання безоплатної вторинної
правової допомоги та виконавчий апарат Нижньосироватської сільської ради.

Сумський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової
допомоги щорічно до 20 лютого інформує про хід виконання Програми та до 20
лютого 2025 року надає до Нижньосироватської сільської ради звіт про
виконання Програми.
Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія
Нижньосироватської сільської ради з питань прав людини, законності,
депутатської етики.
Інформація про хід виконання Програми розглядатиметься щороку в
І кварталі впродовж 2022 - 2025 років на засіданні профільної постійної комісії
Нижньосироватської сільської ради.
Звіт про виконання Програми розглядатиметься на сесії
Нижньосироватської сільської ради у ІV кварталі 2025 року.
Сільський голова

Вячеслав СУСПІЦИН

Додаток 1 До Програми

Ресурсне забезпечення Програми
тис, гривень
Обсяг коштів,
які
передбачається
залучити
на
виконання
Програми
Обсяг
ресурсів,
усього, у тому
числі:
Кошти
місцевого
бюджету

Витрати, по роках
2021

2022

2023

2024

2025

Усього
витрат на
виконання
Програми

0,4

1,0

1,0

1,0

1,0

4,4

0,4

1,0

1,0

1,0

1,0

4,4

Секретар сільської ради

Ольга КЛИМЕНКО

Додаток 2 до Програми

Напрями діяльності та заходи Програми
№

1.

2.

Назва заходу

Строк
Виконавці
Джерело
виконан
фінансува
ня
ння
заходу
Надання
правових 2021 – Сумський місцевий центр з Місцевий
роз'яснень
та 2025
надання
безоплатної бюджет
методичної допомоги роки
вторинної правової допомоги
населенню
шляхом
розроблення
методичних
рекомендацій, буклетів
з актуальних правових
питань.
Проведення
2021 – Сумський місцевий центр з Місцевий
правороз’яснювальних 2025
надання
безоплатної бюджет
, правопросвітницьких роки
вторинної правової допомоги
та
правовиховних заходів
щодо поширення серед
населення, учнівської
молоді та працівників
ОТГ знань про державу
і право, законодавство
України, тощо

Усього:

Секретар сільської ради

Орієнтовні обсяги фінансування,
тис., гривень, по рокам
2021
2022
2023
2024
2025
0,2

0,5

0,5

0,5

0,5

0,2

0,5

0,5

0,5

0,5

0,4

1,0

1,0

1,0

1,0

Очікувані результати

Забезпечення вільного
доступу громадян до
джерел правової
інформації, підвищення
рівня самоосвіти
широких верств
населення
Нижньосироватської
ОТГ
Формування у
населення
Нижньосироватської
ОТГ
загальнолюдських,
національно- правових
та
національнопатріотичних цінностей,
високих моральних
якостей у суспільному
житті, а також
підвищення ролі молоді
в розбудові
демократичного
громадянського
суспільства

Ольга КЛИМЕНКО

