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МІСЦЕВИЙ ІНДЕКС ПРАВ ЛЮДИНИ

Моніторинговий інструмент, що дозволяє 
проілюструвати впровадження реформ на 
місцевому рівні через підхід заснований на 
правах людини

Включає кращий досвід методології понад 30 
іноземних та національних індексів оцінювання 
діяльності органів влади з позиції реалізації та 
захисту прав людини 

Розробка методології Місцевого індексу прав людини була реалізована за участю експертів 
Української Гельсінської спілки з прав людини, Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
людини, спільноти практик місцевого розвитку Швейцарсько-українського проекту DESPRO, об’
єднань місцевого самоврядування та широкого кола інших зацікавлених інституцій



НАПРЯМКИ
МІСЦЕВОГО ІНДЕКСУ 

ПРАВ ЛЮДИНИ

РОЗРОБЛЕННЯ НОВОГО 
НАПРЯМКУ 

ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ



ПЕРЕВАГИ ІНСТРУМЕНТУ
● Аналіз роботи в громаді допомагає визначити добрі та негативні практики з 

впровадження реформ з фокусом на дотримання прав людини

● Громада отримує якісний зріз стану дотримання прав людини у громаді

● Громада отримує рекомендації експертів з поліпшення діяльності органів 
місцевого самоврядування з впровадження реформ

● Інструмент дозволяє органам місцевого самоврядування проводити 
самооцінку своєї роботи, що створює можливість оперативно реагувати на 
потреби населення

● Налагоджує взаємодію органів місцевого самоврядування та мешканців 
громад

● Участь у моніторингу підвищує спроможність громади та впізнаваність 
серед донорів



РОЗРОБЛЕННЯ НОВОГО НАПРЯМКУ
ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ

Доступ населення до правосуддя є важливим 
напрямком при дослідженні дотримання прав 
людини на місцевому рівні. Адже від можливості 
отримання правової допомоги, належної роботи 
органів влади, які забезпечують доступ до 
правосуддя, залежить можливість здійснення 
захисту своїх прав громадянами 



ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ

Чи дієвий місцевий стратегічний документ, 
що стосується сфери доступу до 
правосуддя?

Закон України «Про безоплатну правову допомогу» 
(ст.ст. 9, 10-12), Закон України «Про державні цільові 
програми»(ст. 2), Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» (ст.ст. 26, 42)

Індикатор дослідження Обгрунтування

Чи здійснюється взаємодія органів 
місцевого самоврядування з місцевими 
державними адміністраціями, органами 
поліції, судами, територіальними 
управліннями юстиції, центрами з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги у 
сфері доступу до правосуддя?

Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»(ст. 38-1), Закон України «Про безоплатну 
правову допомогу»(ст.ст. 10-12), Закон України «Про 
Національну поліцію»(ст. 5)



ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ

Чи бере участь орган місцевого 
самоврядування у формуванні суду 
присяжних?

Закон України «Про судоустрій і статус суддів» (ст. 64)

Індикатор дослідження Обгрунтування

Чи здійснюються заходи 
правопросвітницького характеру органом 
місцевого самоврядування спільно з 
місцевими державними адміністраціями, 
органами поліції, судами, територіальними 
управліннями юстиції, центрами з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги?

Закон України «Про безоплатну правову допомогу» 
(ст.ст. 9, 10-12), Закон України «Про органи місцевого 
самоврядування в Україні» (ст. 38-1), Закон України 
«Про Національну поліцію»(ст. 5), Положення про 
Міністерство юстиції України (п. 4), Положення про 
центри з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги (пп. 8, 13)



ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ

Чи здійснюються органом місцевого 
самоврядування заходи, спрямовані на 
забезпечення доступу до правосуддя, 
шляхом організації зручного для громадян 
транспортного сполучення?

Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» (стаття 30), Закон України «Про 
автомобільний транспорт»(ч. 9 ст. 6, п. 6 ст. 7)

Індикатор дослідження Обгрунтування

Чи сприяє орган місцевого самоврядування 
безперешкодному доступу маломобільних 
груп населення до отримання правових 
послуг в місцевій державній адміністрації, 
органах поліції, судах, територіальних 
управліннях юстиції, центрах з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги?

Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю (ст. 13), 
Державні будівельні норми України (ДБН) 
В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд», 
Закон України «Про органи місцевого 
самоврядування в Україні»(ст. 34), Закон України 
«Про основи соціальної захищеності осіб з 
інвалідністю в Україні» (Розділ ІІ)



ДОСТУП ДО ПРАВОСУДДЯ

Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»(ст. 38-1), Закон України «Про безоплатну 
правову допомогу» (ст.ст. 9, 10-12)

Індикатор дослідження Обгрунтування

Чи ефективно органом місцевого 
самоврядування забезпечується надання 
безоплатної первинної правової допомоги?


