
 

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

16 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

22 грудня 2021 року                              с. Судилків                           № 23 

Про Програму правової освіти та 

надання безоплатної правової допомоги 

населенню Судилківської сільської ради 

на 2022– 2024 роки 

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Інформацію про хід виконання Програми правової освіти та надання безоплатної правової 

допомоги населенню Судилківської ОТГ на 2019-2021 роки взяти до відома (додається). 

2. Затвердити Програму правової освіти та надання безоплатної правової допомоги 

населенню Судилківської сільської ради на 2022– 2024 роки (додається). 

3.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту 

населення (голова комісії Леся Кордас). 

 

 

Сільський голова                                          Тетяна КОТИК 

 

 

 

 



 

 

Додаток 

до рішення  сільської ради від 

22.12.2021 року № 23 

 

 

                                                 Інформація  

про хід виконання Програми правової освіти та надання безоплатної правової допомоги населенню 

Судилківської ОТГ на 2019-2021 рр 

 

З метою підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення правової 

освіти населення, набуття громадянами необхідного рівня правових знань протягом  2019-

2021 рр  на території сільської ради успішно діяла Програма правової освіти та надання 

безоплатної правової допомоги населенню Судилківської ОТГ. 

       Виконання даної Програми відбувалося згідно чинного законодавства в рамках 

правового поля. Зусилля розробників Програми були направлені на здійснення комплексу 

заходів правового, організаційного характеру, спрямованих на забезпечення до безоплатної 

правової допомоги осіб, які мають на неї конституційне право і потребують такої допомоги, 

а також забезпечення доступу до справедливого правосуддя. 

       За час дії програми  виконано ряд заходів: на вебсайті сільської ради створено банер 

щодо доступу населення до безоплатної правової допомоги, виготовлено і розповсюджено 

серед установ, організацій, населення інформаційно-роз’яснювальні буклети та метеріали на 

правову тематику, проведено круглі столи, семінари правовиховного характеру для 

працівників освіти та культури громади, під час яких роз’яснено норми законодавчих актів, 

що сприяють забороні жорстокості, булінгу, різного виду насильства. У 2019 році проведено 

олімпіаду з правознавства серед здобувачів освіти старших класів на базі Судилківського 

ліцею за участю Шепетівського місцевого центру з надання вторинної правової допомоги та 

представників ювенальної превенції.  На базі сільських бібліотек неодноразово проведено 

перегляд соціальних відеороликів з наступним обговоренням.  

       Програма сприяла підвищенню загального рівня правової освіти населення, підвищенню 

рівня поінформованості суб’єктів права на безоплатну правову допомогу, прогамою 

забезпечено належний доступ до якісної безоплатної правової допомоги особам, які її 

потребують. 

      Основні завдання Програми правової освіти та надання безоплатної правової допомоги 

населенню Судилківської ОТГ на 2019-2021 рр  виконано. 

 

 

 

Заступник сільського голови                                                                              Валентина МАЗУР  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

           Додаток 

до рішення Судилківскої 

сільської ради VIII 

cкликання від 22.12.2021 

року №23 

ПРОГРАМА 

правової освіти та надання безоплатної правової допомоги населенню Судилківської 

сільської ради на 2022– 2024 роки 

Паспорт Програми  

1.  

 

Назва програми Програма правової освіти та надання безоплатної 

правової допомоги населенню СудилківськоїТГ на 

2022 – 2024 роки 

2.  Ініціатор розроблення 

програми 

Шепетівський місцевий центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

3. Підстави для розроблення 

програми 

Закони України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, “Про безоплатну правову допомогу” 

4. Замовник програми Судилківська сільська рада 

5. Відповідальний за виконанням 

програми 

Шепетівський місцевий центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

6. Мета програми 1.1. Підвищення загального рівня правової культури 

та вдосконалення системи правової освіти 

населення, набуття громадянами необхідного рівня 

правових знань. 

1.2. 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. 

7. Термін реалізації програми січень 2022 — грудень 2024 

8. Етапи виконання програми Один етап 

9. Загальний обсяг фінансування 30 тис. 100 грн. 

 

 



 

 

І. Загальні положення 

 Конституція України (Стаття 57) гарантує право кожного громадянина знати свої 

права і обов’язки. У зв’язку з цим на державу покладено обов'язок по доведенню до відома 

населення законів та інших нормативно-правових актів, що визначають права і обов’язки 

громадян. 

 Знання громадянами своїх прав і обов’язків є основою їх подальшої реалізації. 

Сьогодні практично кожна  особа незалежно від фахової освіти та рівня професійних знань 

потребує інформації у доступній та зрозумілій формі щодо змісту та шляхів практичного 

застосування законів та інших нормативних актів, що визначають права і обов'язки людини. 

Цей процесс може бути реалізований, насамперед, шляхом удосконалення рівня правової 

освіти населення. 

 Також, Коституцією України (Стаття59) визначено, що кожен має право на 

професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається 

безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. 

 Відповідно до статті 3 Закону України “Про безоплатну правову допомогу” право на 

безоплатну правову допомогу — гарантована Конституцією України можливість 

громадянина України, іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженцячи особи, яка 

потребує додаткового захисту, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову 

допомогу, а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову 

допомогу у випадках передбачених Законом України “Про безоплатну правову допомогу”. 

 Усвідомлюючи важливість відстоювання інтересів осіб, які потребують безоплатної 

правової допомоги, з метою розширення можливостей отримання безоплатної правової 

допомоги Програма правової освіти населення та надання безоплатної правової допомоги 

населенню передбачає подальший розвиток та удосконалення системи надання правової 

допомоги, а також забезпечення права громадян на її отримання. 

2. Мета Програми 

 2.1. Підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи 

правової освіти населення, набуття громадянами необхідного рівня правових знань. 

 2.2. 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. 

3. Завдання Програми 

 Основними завданнями Програми є: 

- розвиток правової спроможності територіальних громад; 



 

 

- підвищення рівня правової підготовки населення, насамперед учнівської  молоді, громадян, 

які перебувають на державній службі, обрані депутатами місцевих рад, журналістів, які 

висвітлюють правову тематику; 

- створення належних умов для набуття громадянами знань про свої 

права, свободи та обов'язки; 

- широке інформування населення про правову політику держави, діяльність органів влади 

на місцях, зміни у чинному законодавстві; 

- створення умов для забезпечення вільного доступу громадян до правової інформації; 

- сприяння розвитку системи надання безоплатної правової допомоги; 

- створення точок доступу до правової допомоги; 

- спрощення доступу громадян до безоплатної правової допомоги, зокрема для захисту 

порушених прав у судовому порядку; 

- забезпечення належного доступу до якісної безоплатної правової допомоги особам, які 

потребують такої допомоги; 

- інтеграція з іншими точками доступу/провайдерами правової допомоги. 

 

4. Основні напрями реалізації Програми 

 4.1. Реалізації завдань, визначених Національною програмою правової освіти 

населення, сприяє активна діяльність різноманітних правозахисних громадських організацій, 

які залучаються до процесу постійного і системного підвищення рівня правової освіти та 

правової культури різних верств населення, що, в свою чергу, виявляється у налагодженні 

контактів між пересічними громадянами та представниками різних соціально-політичних 

сил. 

 4.2.Розроблення пропозицій щодо координації діяльності органів виконавчої влади, 

місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, 

навчальних закладів та закладів культури, засобів масової інформації у сфері правової освіти, 

а також надання методичної допомоги у проведенні цієї діяльності здійснює місцева 

міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення. 

 4.3. Місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування затверджують 

склад місцевих міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення, 

положення про них, вирішують у межах своєї компетенції питання організаційного і 

матеріально-технічного забезпечення їх діяльності. 

 4.4. Заклади культури  здійснюють цілеспрямовану правову освітньо-виховну 

діяльність. 

 4.5. Місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги забезпечують 

створення рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя шляхом організації надання 

кваліфікованої юридичної підтримки громадянам вразливих категорій. 

 



 

 

 4.6. Місцеві телерадіокомпанії, друковані засоби масової інформації систематично 

інформують населення про національне законодавство, стан боротьби з правопорушеннями, 

профілактику їх вчинення, про порядок доступу до безоплатної правової допомоги, а також 

про діяльність органів виконавчої влади на місцях відповідно до Закону України «Про 

порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в Україні засобами масової інформації». 

5. Основні заходи із забезпечення виконання Програми 

5.1. Систематично аналізувати стан правової освіти, потреби населення району у 

правовій допомозі, вносити пропозиції щодо їх поліпшення. 

Структурні підрозділи Судилківської ТГ, 

Шепетівський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, 

виконавчі комітети міських  рад  

2022 – 2024 роки 

 5.2. Сприяти розвитку мережі правових громадських приймалень (клінік), виїзних 

консультативних пунктів, «гарячих ліній» з надання безоплатної правової допомоги 

малозахищеним верствам населення. Вживати заходів щодо поліпшення організації їх 

роботи.  

Судилківська ТГ, Шепетівський місцевий центр з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

виконавчі комітети міських  рад  

Постійно 

5.3. Створити на веб-сайті Судилківської ОТГ банери (рубрики) щодо доступу 

населення до безоплатної правової допомоги. 

Судилківська ТГ, Шепетівський місцевий центр з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, виконавчі комітети міських  рад  

лютий  2022 року 

5.4. Обладнати у кожному адмінприміщенні Судилківської ТГ  інформаційні стенди 

для розміщення інформаційних матеріалів з правових питань, в тому числі про порядок 

доступу громадян до безоплатної вторинної правової допомоги.  

Судилківська ТГ, Шепетівський місцевий центр з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги 

1 півріччя 2022 року  

 



 

 

5.5. Підвищувати рівень поінформованості осіб, які беруть (брали) участь в 

антитерористичній операції, та членів їх сімей, у тому числі членів  сімей загиблих 

(померлих) осіб, які брали участь в антитерористичній операції з питань соціальної 

підтримки, правового захисту та надання правової допомоги. 

 Відділ освіти та культури Судилківської сільської 

ради, Шепетівський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги  

2022– 2024  роки 

5.6. Видавати та розповсюджувати серед підприємств, установ, організацій, громадян  

району інформаційно-роз’яснювальні буклети та матеріали на правову тематику, у тому 

числі щодо доступу громадян до безоплатної правової допомоги. 

Шепетівський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги  

2022– 2024  роки 

5.7. Здійснювати заходи щодо формування негативного ставлення до протиправних 

діянь, пропаганди здорового способу життя шляхом виступів у трудових колективах, 

навчальних закладах. 

Шепетівський місцевий центр з надання 

безоплатної правової допомоги, Шепетівський 

відділ Національної поліції в Хмельницькій області 

2022 -  2024  роки 

5.8. Забезпечувати висвітлення в друкованих виданнях актуальних правових 

питань, приділивши особливу увагу роз'ясненню шляхів практичного застосування окремих 

положень чинного законодавства, доступу громадян до безоплатної правової допомоги. 

Періодично здійснювати оприлюднення графіків роботи правових громадських приймалень, 

«гарячих» телефонних ліній та виїзних консультативних пунктів. 

Газета “Шепетівський вісник”, Інформаційно-

аналітичний тижневик “День за Днем”, 

Шепетівський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги  

Постійно 

 5.9. Проводити прес-конференції, круглі столи, брифінги, масові заходи 

правовиховного характеру, під час яких роз'яснювати норми законодавчих актів, що 

сприяють забороні жорстокості, булінгу, насильства, незаконного обігу наркотичних засобів, 

психотропних речовин, прекурсорів, виготовлення та розповсюдження порнографічних творів, 



 

 

творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну 

нетерпимість та дискримінацію. 

Шепетівський місцевий центр з надання 

безоплатної правової допомоги, Шепетівський 

відділ Національної поліції в Хмельницькій області 

Постійно 

 5.10. Сприяти вільному доступу громадян до джерел правової інформації шляхом 

підготовки виставок юридичної літератури, правових довідок, а також шляхом створення 

інформаційної бази консультування за найбільш типовими (поширеними) зверненнями 

громадян. 

Відділ освіти та культури Судилківської сільської 

ради, 

Шепетівський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги  

2022 – 2024  роки 

5.11. Забезпечувати здійснення правороз’яснювальної роботи серед внутрішньо 

переміщених осіб шляхом висвітлення в теле- та радіо ефірі, на шпальтах газет питань 

відповідної тематики, здійснення виступів у трудових колективах, навчальних закладах. 

Методисти з виховної роботи відділу освіти та 

культури Судилківської сільської ради, 

Шепетівський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги  

2022 – 2024 роки 

5.12. Забезпечувати підвищення рівня поінформованості суб’єктів права на 

безоплатну правову допомогу, органів, уповноважених здійснювати затримання, арешт чи 

взяття під варту осіб, органів місцевого самоврядування та громадських організацій щодо 

відповідних прав та обов’язків. 

                                                    Шепетівський місцевий центр з                                                                                       

                                                    надання безоплатної вторинної правової                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                    допомоги у Хмельницькій області  

                                                    2022– 2024 роки                           

5.13. Забезпечувати проведення широкої правовиховної роботи з питань профілактики 

негативних явищ у дитячому середовищі. 

Відділ освіти та культури Судилківської сільської 

ради 

2022 – 2024 роки 



 

 

5.14. Здійснювати невідкладні заходи щодо своєчасного виявлення та надання 

допомоги дітям, які зазнали фізичного чи іншого насильства з боку дорослих, сприяти їх 

доступу до безоплатної правової допомоги. 

Відділ освіти та культури Судилківської сільської 

ради, Шепетівський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги   

2022 – 2024 роки 

5.15. Проводити постійно діючі семінарські заняття для працівників 

юридичних служб державних підприємств, установ та організацій з метою підвищення їх 

кваліфікації з питань надання безоплатної первинної правової допомоги та роботи 

громадських приймалень. 

Шепетівський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги  

2022 – 2024 роки 

5.16. Організовувати проведення в закладах культури і мистецтва правоосвітніх 

заходів з нагоди відзначення Дня Конституції України, Дня незалежності України, Дня 

юриста, річниць прийняття Декларації про Державний суверенітет України, Декларації прав 

людини. 

Відділ освіти та культури Судилківської сільської 

ради 

2022– 2024 роки 

5.17. Ініціювати проведення напередодні Дня Конституції України, Дня 

незалежності України та Дня юриста, Всеукраїнського тижня права, декад, тижнів та місяців 

правового інформування населення про правову політику держави, стан правопорядку, 

забезпечення прав і свобод громадян. 

Відділ освіти та культури Судилківської сільської 

ради, Шепетівський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

Щорічно 

 5.18. Проводити олімпіади, конкурси, вікторини та інші змагання з правознавства, 

конкурси учнівських робіт, рефератів з питань історії та теорії держави і права, практичного 

застосування норм чинного законодавства. 

Відділ освіти та культури Судилківської сільської 

ради 

Щорічно 

5.19. Забезпечувати висвітлення у засобах масової інформації результатів виконання  

заходів із соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, 



 

 

популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

спілкування. 

Відділ освіти та культури Судилківської сільської 

ради 

2022– 2024 роки 

 5.20. Виготовити інформаційні плакати та розмістити їх у адмінприміщеннях 

Судилківської ОТГ, інших підприємств установ та організацій зі схематичним роз’ясненням 

порядку звернення для надання первинної  та вторинної правової допомоги. 

Шепетівський місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 

2022 рік 

6. Фінансування заходів Програми 

Фінансування заходів з реалізації Програми здійснюється із дотриманням вимог 

чинного законодавства, за рахунок коштів бюджету Судилківської ТГ та інших джерел 

фінансування, не заборонених законом, згідно з додатком. 

7. Очікувані результати виконання Програми 

 Реалізація Програми сприятиме:  

формуванню правосвідомості у населення району; 

 підвищенню загального рівня правової освіти населення, вдосконаленню системи 

правової освіти населення, формуванню у них гуманістичних правових ідей, 

загальнолюдських та національно-правових цінностей, а також подоланню правового 

нігілізму; 

 підвищити рівень поінформованості суб'єктів права на безоплатну правову допомогу, 

органів місцевого самоврядування, громадських організацій тощо щодо відповідних прав та 

обов'язків, а також механізмів їх реалізації; 

забезпечити належний доступ до якісної безоплатної правової допомоги особам, які її 

потребують; 

 надати практичну допомогу жителям району у реалізації своїх прав та обов’язків. 

 

8. Організація і контроль за виконанням Програми 

 8.1. Координацію заходів Програми та контроль за її виконанням здійснює 

Судилківська сільська рада. 

 8.2. Виконавці Програми щороку, до 20 січня  здійснюють аналіз про стан її 

виконання. 

 

 

Сільський голова                                                      Тетяна КОТИК 



 

 

Додаток 

до  Програми правової освіти та надання 

безоплатної правової допомоги населенню 

Судилківської сільської ради на 2022 – 2024 роки 

Фінансування заходів з реалізації Програми 
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5.2 Транспортні витрати на організацію виїзних прийомів 

громадян, виїздів мобільних консультаційних пунктів. 

- - - - - - - 

5.4 Обладнати у кожному адмінприміщенні Судилківської ОТГ  

інформаційні стенди для розміщення інформаційних матеріалів 

з правових питань, в тому числі про порядок доступу громадян 

12 4  4  4  



 

 

до безоплатної вторинної правової допомоги 

5.6, 

5.20  

 

Видання та розповсюдження серед підприємств, установ, 

організацій, громадян  району інформаційно-роз’яснювальні 

буклети та матеріали на правову тематику, у тому числі щодо 

доступу громадян до безоплатної правової допомоги. 

9 3 - 3 - 3 - 

5.8, 

5.11, 

5.19 

Висвітлення в теле- та радіо ефірі, друкованих виданнях 

актуальних правових питань, приділивши особливу увагу 

роз'ясненню шляхів практичного застосування окремих 

положень чинного законодавства, доступу громадян до 

безоплатної правової допомоги. Періодичне оприлюднення 

графіків роботи правових громадських приймалень, «гарячих» 

телефонних ліній та виїзних консультативних пунктів. 

Висвітлення у засобах масової інформації результатів 

виконання  заходів із соціального захисту дітей, запобігання 

дитячій бездоглядності та безпритульності, популяризації 

сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського спілкування. 

3 1 - 1 - 1 - 

5.18 Проведення олімпіад, конкурсів, вікторин та інших змагань з 

правознавства, конкурсів учнівських робіт, рефератів з питань 

історії та теорії держави і права, практичного застосування норм 

чинного законодавства. 

6 2 - 2 - 2 - 

 Усього: 30 10 10 10 

 

 

Сільський голова                                                            Тетяна КОТИК 


