ПРОГРАМНА МЕТА
В Україні набуває активного розвитку такий напрямок, як надання
безоплатної правової допомоги населенню. На мою думку, у сучасних умовах
це є дуже важливим суспільним фактором, оскільки люди отримують
інструменти для вирішення своїх життєвих питань у правовий спосіб.
Обов’язковим чинником для цього є консолідація зусиль правників, які
готові надавати таку допомогу про боно, тобто повністю безоплатно.
Насправді, більшу частину життя займаючись розвитком цього напрямку
спочатку на громадських засадах, а тепер в рамках державної реформи, я
можу впевнено сказати, що таких юристів стає все більше. І це пояснюється
тим, що у найважчий для нашої країни час люди стали відкритішими, а
правники, які володіють необхідним обсягом практичних і теоретичних
знань, розуміють важливість свого досвіду і готові ним ділитися, не
вимагаючи за це кошти. Безумовно, це одна з найпріоритетніших реформ для
мене і тому проекти які я буду запроваджувати, стосуватимуться саме
безоплатної правової допомоги населенню. Завдяки відкритості і прозорості
цієї реформи, за дуже короткий час вдалося добитися довіри суспільства, але
нашим основним завданням наразі є збереження рівня цієї довіри та її
примноження. Для цього, на мою думку, необхідно збільшувати кількість
точок доступу до безоплатної правової допомоги та наближувати державу до
людей, будуючи справжнє громадсько-державне партнерство.
Розкриваючи зміст права на безоплатну правову допомогу і порядок
реалізації цього права, слід звернути увагу на підстави та порядок надання
такої допомоги, а також державні гарантії щодо надання безоплатної
правової допомоги, передбачені Законом України «Про безоплатну правову
допомогу». Саме цим Законом внесені зміни до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», якими до повноважень органів місцевого
самоврядування віднесено створення відповідно до закону за рахунок коштів
місцевого бюджету установ з надання безоплатної первинної правової
допомоги, призначення і звільнення керівників цих установ, залучення в
установленому законом порядку фізичних чи юридичних осіб приватного
права до надання безоплатної первинної правової допомоги.
Незважаючи на те, що цей Закон набув чинності ще в 2011 році, до
теперішнього часу в Україні є лише декілька прикладів створення органами
місцевого самоврядування таких установ, що не є позитивним показником.
Керівники органів місцевого самоврядування, в більшості своїй, не вважають
за необхідне організовувати ці установи, повністю покладаючись на державні
Центри правової допомоги. Вважаю що ця ситуація потребує негайного

виправлення. Наразі моєю метою є поширення серед органів місцевого
самоврядування інформації про необхідність створення таких установ на
місцях, а також методична допомога в організації та упорядкуванні їх роботи
для досягнення якісного результату. За розрахунками, вже до кінця 2020 року
необхідно розширити по Україні мережу точок доступу до безоплатної
правової допомоги, створених саме органами місцевого самоврядування. Це
допоможе значно підвищити рівень правової спроможності територіальних
громад та примножити правосвідомість громадян і безперечно вплине як на
імідж місцевих рад, оскільки покращить відношення громадян до них, так і
на загальний розвиток України як правової держави, яка зможе показати нові
результати на міжнародному рівні. Початком цього стануть ініціативи перед
органами місцевого самоврядування. Після того як перший крок буде
зроблено, піде мова про фінансування цього напрямку. Зазначу, що
реалізація цього проекту є мало витратною, але дуже ефективною. На
прикладі організації роботи Бюро безоплатної правової допомоги, можу
сказати що для цього достатньо фінансування з місцевого бюджету на
виплату заробітної плати, а також на утримання приміщення, оренда якого у
разі його приналежності до комунальної форми власності коштуватиме 1
гривню на рік у відповідності до Закону України «Про оренду державного та
комунального майна». Рівень заробітної плати в таких установах повинен
становити 8-10тис. в залежності від обсягу виконуваної роботи на посаді.
Точну цифру можливо вирахувати за площею населеного пункту та
щільністю його заселення. Наприклад, у м. Дніпрі достатнім буде штат у
кількості 5-7 юристів, з метою їх взаємозамінності між собою та правильного
упорядкування посадових обов’язків, оскільки окрім надання безоплатних
правових консультації більшість з них займатиметься правопросвітництвом у
громаді та проведенням виїзних заходів.
Початком запуску проекту попередньо стане м. Дніпро. Команда
складатиметься з правозахисників громадської організації «Громадянський
захист», які мають чималий досвід роботи у сфері юриспруденції та у наданні
безоплатної правової допомоги зокрема. При чому ставка також
робитиметься на креативну і амбітну молодь, яка має бажання змінювати
країну.
Позитивним прикладом запуску такого проекту є створення державних
Центрів та Бюро правової допомоги, які дозволили відкрити державу для
людей і вже встигли надати допомогу тисячам українців. Соціальний ефект
від цього очевидний - розвиток справжньої правосвідомості громадян.
Результатом стане підвищення рівня України як правової держави.

