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ПАСПОРТ
районної цільової Програми

безоплатної правової допомоги населенню Косівського району
на 2020-2021 роки

1. Ініціатор розроблення 
програми (замовник)

2. Розробники програми

3. Термін реалізації програми.
4. Етапи фінансування 
програми протягом
5. Прогнозний обсяг 
фінансування програми 
(тис.грн.):

Районна рада
Коломийський місцевий центр з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги
2020-2021 роки

2020-2021 роки

10,000

Роки

Прогнозний обсяг ф інансування (тис.грн.)

Всього
в т.ч. за джерелами фінансування

Державний
бюджет

Обласний
бюджет

М ісцевий
бюджет Інш і джерела

2020-2021 10,000 - - 10,000 -

в т. ч.
2020 5,000 - - 5,000 -

2021 5,000 - - 5,000 -

6. Очікуваний результат 
виконання програми

Виконання програми дасть змогу створити 
належні умови для надання безоплатної правової 
допомоги, забезпечити належний доступ до 
якісної правової допомоги, особам, які 
потребують такої допомоги, та автоматизувати 
процеси організації надання безоплатної правової 
допомоги.

7. Термін проведення 
звітності

Замовник програми 

Керівник програми

Щорічно

Павло Ванджурак

Володимир Петричук
Ч



РАЙОННА Щ Ш т А  ПРОГРАМА 
безоплатної правової дош и и т яаселенню Косівського району

иа 2020-2Ю1 роки

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Програма безоплатної правової допомоги населенню Косівського району 

на 2020-2021 роки (надалі — Гфограма), напрямки діяльності та заходи щодо її 
реалізації розроблені Коломийським місцевим центром з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги (надалі — Центр) спільно з сектором з питань 
правової роботи, запобігання та виявлення корупції апарату Косівської 
районної державної адміністрації відповідно до Закону України “Про 
безоплатну правову допомогу” з метою визначення комплексу організаційно- 
методичних та інших заходів, направлених на забезпечення правового захисту 
законних прав і інтересів населення Косівського району.

Програма визначає цілі, завдання, які передбачають створення рівних 
можливостей для доступу до правосуддя шляхом організації надання 
безоплатної правової допомоги. Заходи, що реалізуються, повинні закласти 
основу для належного функціонування системи безоплатної правової допомоги 
на території Косівського району.

Відповідно до Програми головні завдання спрямовані на покращення 
рівного доступу до правосуддя та захисту своїх прав, підвищення рівня 
правової обізнаності громадян про свої права та право на безоплатну правову 
допомогу, налагодження співпраці із суб’єктами надання безоплатної правової 
допомоги.

II. МЕТА 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.

ПІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
Ключовими завданнями Програми є: *
- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед суб’єктів 

права на безоплатну правову допомогу, адвокатів, органів уповноважених 
здійснювати затримання, арешт чи взяття під варту осіб, органів місцевого 
самоврядування та громадських організацій;

- організація та проведення виїзних прийомів;
запровадження механізму безперервного навчання, зокрема, 

професійної підготовки та підвищення кваліфікацій адвокатів, залучених до 
надання безоплатної правової допомоги, працівників центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги.



IV. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Фінансування Програми здійснюється з районного бюджету.

V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
Виконання Програми дасть змогу:

створити належні умови для надання безоплатної первинної 
правової допомоги та забезпечення надання безоплатної правової допомоги;

підвищити рівень поінформованості суб’єктів права на безоплатну 
правову допомогу, адвокатів, органів та громадських організацій щодо 
відповідних прав та обов’язків, а також механізмів їх реалізації;

забезпечити належний доступ до якісної безоплатної правової 
допомоги особам, які потребують такої допомоги;

забезпечити оперативний обмін інформацією між суб’єктами 
надання безоплатної вторинної правової допомоги, судом, районним 
управлінням юстиції, узагальнення та візуалізацію статистичної інформації з 
можливістю її оперативного оброблення і проведення аналізу;

забезпечити якість надання безоплатної правової допомоги на 
відповідному рівні у результаті професійного рівня адвокатів, які надають 
безоплатну правову допомогу, працівників центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги.



ОЗНАЙОМЛЕНО 
фінансове управління 
райдержадміністрації 
________С. Козак

___ 20_Jp.

Додаток
до районної цільової Програми 
безоплатної правової допомоги 

населЛїню Косівського району на
2020-2021 роки

« »

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування районної цільової програми 
Коломийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

районна цільова безоплатної правової допомоги населенню Косівського району на 2020-2021 роки

М п/н Н айменування заходу Виконавець
Термін

виконання,
роки

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. гри.
О чікувані

результатиРоки Всього
в т.ч. за джерелами

Обласний
бюджет

М ісцевий
бюджет

Інш і
джерела

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Проведення правопросвітницьких 
заходів для громадян та 
конкретних груп населення, 
зокрема, щодо можливостей 
отримання безоплатної правової 
допомоги, вирішення правових 
проблем, роз’яснення змісту 
основних реформ (змін у 
законодавстві)

Коломийський 
місцевий центр 3 

надання безоплатної 
вторинної правової 

допомоги

2020-2021

2020 - - - -

Забезпечення 
отримання 
громадянам 
правової допомоги; 
підвищення рівня 
правової освіти 
громадян, їх 
здатності вирішувап 
проблеми у правовиі 
спосіб

2021 - - -



№п/п Найменування заходу Виконавець
Термін

виконання,
роки

Ор ентовні обсяги фінансування, тис. грн.
Очікувані

результатиРоки Всього
в т.ч. за джерелами

Обласний
бюджет

Місцевий
бюджет

Інші
джерела

1 2 3 4 5 6 /у 8 9 10

2.

Розширення доступу до БГЩ 
шляхом, зокрема, забезпечення 
роботи дистанційних пунктів 
доступу до БГЩ та виїздів 
мобільних консультаційних 
пунктів (виїзних прийомів 
громадян).

Коломийський 
місцевий центр 3 

надання безоплатної 
вторинної правової 

допомоги

2020-2021

2020 - - -

Забезпечення 
належного та 
своєчасного надання 
правової допомоги, 
забезпечення 
цоступності та 
системності наданю 
правової допомоги 
громадянам2021 - - -

3.

Налагодження співпраці із 
партнерами та надання 
методичної допомоги 3 метою 
удосконалення надання ними 
БПД, розширення доступу до 
БПД в сільській місцевості, 
підвищення обізнаності населення

Коломийський 
місцевий центр 3 

надання безоплатної 
вторинної правової 

допомоги

2020-2021

2020 - - - Розвиток мережі 
партнерів та 
незалежних 
провайдерів надання 
БПД

2021 - - - -

4.
Організація навчання з надання 
безоплатної правової допомоги 
для представників органів 
місцевого самоврядування.

Коломийський 
місцевий центр 3 

надання безоплатної 
вторинної правової 

допомоги

2020-2021 2020 - - -

Забезпечення 
належного доступу 
до якісної 
безоплатної 
правової допомоги 
особам, які



№ п/п Н айменування заходу Виконавець
Термін

виконання,
роки

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн.
О чікувані

результатиРоки Всього
в т.ч. за джерелами

Обласний 
бюджет _

М ісцевий
бюджет

Інш і
джерела

1 2 3 4 5 6 -------- 8 9 10

2021 - - - -

потребують такої 
допомоги.

5. Зисвітлення діяльності МЦ та 
бюро правової допомоги.

Коломийський 
місцевий центр 3 

надання безоплатної 
вторинної правової 

допомоги

2020-2021

2020 5000 - - 5000

Розповсюдження 
інформації про 
основні положення 
законодавства та 
систему ' БПД, 
встановлення 
інформаційних 
стендів, зовнішньої 
реклами, 
розповсюдження 
інформаційних 
буклетів

2021 5000 - - 5000

ВСЬОГО: 2020-2021 10000 - - 10000

Замовник програми 

Керівник програми

Павло Ванджурак 

Володимир Петричук


