
  

 
 

 
 

УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА РАЙОННА РАДА 

демократичне скликання 
(дев’ятнадцята сесія ) 

 
РІШЕННЯ 

 
від  07 березня  2018 року  № 430-ХІХ/18                        
 м. Коломия 
 

Про районну цільову 
Програму безоплатної правової  
допомоги населенню Коломийського  
району на 2018-2023 роки 

 
Розглянувши клопотання Коломийського місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, на виконання Закону України «Про 
безоплатну правову допомогу”, керуючись ст. 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою забезпечення якісного надання безоплатної 
правової допомоги населенню Коломийського району, районна рада 

вирішила:  
 

1. Затвердити районну цільову Програму безоплатної правової допомоги 
населенню Коломийського району на 2018-2023 роки  (додається). 

2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Г. Кравчук), при 
уточненні районного бюджету у 2018 році та формуванні його на наступні 
роки, передбачати кошти на реалізацію заходів Програми, виходячи з 
можливостей дохідної частини районного бюджету та відсутності 
кредиторської заборгованості за захищеними видатками на кожну звітну дату.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
комісію районної ради з питань регламенту, депутатської діяльності, місцевого 
самоврядування, законності, зв’язків з правоохоронними органами, люстрації та 
протидії корупції. 

 
 
 
 

Голова районної ради                                     Роман Дячук 
 

 
 
 



  

 
 
 
Затверджено 
рішенням районної ради 
від  07 березня  2018 року   
№ 430-ХІХ/18  

 
 
 
 
 
 
 
 

Районна цільова Програма  
безоплатної правової допомоги населенню Коломийського району  

на 2018-2023 роки 
 

 
 
 

Замовник програми   
Коломийська  районна  ради 

                    Роман Дячук 
 

  
Керівник програми 
заступник голови райдержадміністрації 

                   Любов Михайлишин   

  
 
 

 

ПОГОДЖЕНО  
  
Коломийський місцевий центр з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 

                   Василь Дутчак  

  
фінансове управління 
райдержадміністрації  

                   Ганна Кравчук  

  
юридичний відділ апарату  
райдержадміністрації 

                   Іванна Чукур  

 
 
 
 
 
 



  

 
ПАСПОРТ 

районної цільової Програми  
безоплатної правової допомоги населенню Коломийського району  

на 2019-2023 роки 
1. Ініціатор розроблення                    
програми (замовник)                                               

 
Районна рада 

2. Розробники програми Коломийський місцевий центр з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 

3. Термін реалізації програми 2019-2023 роки 
4. Етапи фінансування 
програми протягом 

 
2019-2023 роки 

5. Прогнозний обсяг 
фінансування програми 
(тис.грн.): 

 
 
10,000 

 
Прогнозний обсяг фінансування (тис.грн.)  

в т.ч. за джерелами фінансування  Роки Всього Державний 
бюджет 

Обласний 
бюджет 

Місцевий 
бюджет 

Інші 
джерела 

 

2019-2023 25,000 - - 25,000 -  
в т. ч.        
2019 5,000 - - 5,000 -  
2020 5,000 - - 5,000 -  
2021 5,000 - - 5,000 -  
2022 5,000 - - 5,000 -  
2023 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 

 
 
Щорічно 
 

 
Замовник програми                                                Роман Дячук 
 
Керівник програми                                                 Любов Михайлишин 
 



  

РАЙОННА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА 
безоплатної правової допомоги населенню Коломийського району  

на 2019-2023 роки 
 

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
Програма безоплатної правової допомоги населенню Коломийського 

району на 2019-2023 роки (надалі — Програма), напрямки діяльності та заходи 
щодо її реалізації розроблені Коломийським місцевим центром з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги (надалі — Центр) спільно з 
юридичним відділом апарату Коломийської 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 Коломийського 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 Коломийського 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. 

ІІ. 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.. 
 

ІІІ. 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. 
 

ІV. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


