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Місцеві програми безоплатної правової допомоги



120+
громад

100+
адвокатів, юристів, експертів, тренерів 

2009
досвід роботи



33 141
правових консультацій 

394
успішних прикладів 
експертно-правової підтримки громад  



проблема – 
рішення

навчання 
та правоосвіта

альтернативні способи 
вирішення конфліктів

залучення зовнішнього
фінансування

розробка
локальних документів

місцеві стратегії,
плани та програми





Ціна «нероблення»

Бідність

Конфлікти

Додаткові
витратиВплив на 

інші сфери



97% протоколів про вчинення 
адміністративних корупційних правопорушень 

складено на представників місцевого 
самоврядування

Прокуратура

Управління 
захисту 

економіки

Районні, 
обласні ради 

та 
адміністрації

Місцеві 
власники 
бізнесу



30 
тис.

150 
тис.

75 
тис.

50 
тис.30,5 

тис.

10 
тис.

10 
тис.

80 
тис.

435 
тис. грн

загальний 
бюджет 

2017

Місцеві програми
безоплатної правової 
допомоги

Місцева цільова програма – це 
сукупність взаємопов'язаних 
завдань і заходів, узгоджених
за строками та ресурсним 
забезпеченням з усіма задіяними 
виконавцями, спрямованих на
розв'язання найактуальніших 
проблем розвитку громади, 
реалізація яких здійснюється за 
рахунок коштів місцевого бюджету і 
є складовою щорічної програми
економічного і соціального розвитку 
на відповідний рік



Зростання
і розвитокБільше

довіри

Правовий
захистМенше

навантаження



Завдяки чому працює програма

Стале фінансування 

Взаємодія
Нейтралітет = Довіра

Позитивний вплив 
на життя в громаді

Вивчення реальних 
потреб і проблем людей



Зменшення 
навантаження 
на працівників

Зменшення 
звернень з боку 
громадян

Надання професійної 
та якісної БПД в громаді

Доступ до експертно- 
правової підтримки 
громади   

Додаткові фінансові видатки

Плюси і мінус



АЛГОРИТМ РОЗРОБКИ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ 

формування 
ініціативної 
групи

дослідження 
проблем та 
потреб

підготовка 
проекту 
програми

розгляд профільною 
комісією, фінансовим 
підрозділом

оцінка 
результатів

коригування 
та поточне 
звітування

виконання 
заходів 
програми

прийняття 
програми



261 тис.

1 тис.

260 тис.120 тис.

30 тис.

150 тис.



Громада зекономила 20 тис. грн



600 квадратів приміщення 
наповнюють районний бюджет



10 гектарів землі 
працюють на громаду



Можливості: запит громад

залученість та 
юридичний 

супровід реформ

впровадження 
відновних 

практик

підтримка (супровід) 
параюристів 

(громадських радників )

адвокаційні кампанії

пул експертів

алгоритм впровадження, 
типові документи



Фахівці Мережі 
правового розвитку

Професійне 
представлення 

інтересів ОМС у судах

Правова 
експертиза

Допомога у складанні 
відповідей на запитиНавчання 

представників ОМС



ДЛЯ 
ОБ’ЄДНАНИХ 

ГРОМАД

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ 
ТА

АВТОРИТЕТ

ЮРИСТИ
 ТА

АДВОКАТИ

БАЗА
ЗНАНЬ

- Досвід та знання 
спільноти
- Унікальні рішення 
(документи) для громад

- Взаємозамінність
- Постійне професійне
вдосконалення
- Досвід складних справ

- Незалежність від 
олігархічних впливів
- Авторитетність перед 
контрол. органами

- Відповідь на «адвокатську
монополію»
- Робочі групи, комісії та ін.
- Навчання юристів, дайджест



Можливості: 
подальший план

обговорення 
в регіонах

пілотування 
у декількох ОТГ

розповсюдження
досвіду



02140, м. Київ, вул. Гмирі 17, оф. 4

+380 44 227 9773

office@ldn.org.ua

ldn.org.ua
facebook.com/legaldnetwork


