МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ТРИНАДЦЯТА СЕСІЯ
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 7 серпня 2012 року

№ 178

м. Мала Виска

Про хід виконання районної
Програми правової освіти
населення на 2011-2015 роки
На підставі статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та
заслухавши інформацію начальника Маловисківського районного управління юстиції
В.І.Ракула «Про хід виконання районної Програми правової освіти населення на 2011-2015
роки",
районна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Інформацію начальника Маловисківського районного управління юстиції
В.І.Ракула «Про хід виконання районної Програми правової освіти населення на 2011-2015
роки" взяти до відома.
2. Районній державній адміністрації :
- забезпечити виконання правоосвітніх заходів, згідно рішення районної ради від 22
жовтня 2010 року № 372 "Про затвердження районної Програми правової освіти населення
на 2011-2015 роки";
- передбачати видатки на фінансування заходів Програми під час формування
районного бюджету на наступні бюджетні роки.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної
ради з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту, законності, діяльності рухів,
об”єднань громадян та адміністративно – територіального устрою.

Голова районної ради

С.Сосновська

Довідка
про хід виконання районної Програми правової
освіти населення на 2011-2015 роки за 2011 рік
Сесією Маловисківської районної ради затверджено районну програму правової
освіти населення на 2011-2015 роки, рішення №372 від 22.10.2010 року. Загальний обсяг
фінансових ресурсів - 17000 грн.
На 2011 рік виділено 2000 гривень.
Так, у 2011 році вирішено питання щодо фінансування і забезпечення правової
громадської приймальні передплатою офіційних видань Мін"юста України: "Бюллетень
Міністерства юстиції України" на І квартал 2011 року, "Офіційний вісник України" на І
півріччя 2011 року та І півріччя 2012 року.
Протягом 2011 року здійснені слідуючі заходи:
У березні місяці не проводився районний огляд-конкурс на кращі знання положень
Конституції України серед учнів 11-х класів загальноосвітніх шкіл району, так як в районі
відсутні 11 класи.
Управлінням юстиції спільно з членами районної МКМР з правової освіти населення
проведенні тижні правових знань, присвячені Дню соборності України, Шевченківському
дню, Дню матері, Дню перемоги "Міжнародному Дню сім'ї", у формі лекцій, діяли виставки,
проводились семінари у районній бібліотеці. В приміщенні районної бібліотеки до Дня
Соборності України 18.01.2011 року головним спеціалістом управління юстциії взято участь
у інформаційній годині "Діти єднають Україну".
24 лютого 2011 року у дошкільному закладі "Чебурашка" м.Мала Виска проведений
правоосвітній захід під назвою "Права казкових героїв" із відеозаписом. У заході взяли
участь діти різних вікових категорій (старша, середня та молодша групи). Фінансування
заходу здійснювалось через Програму правової освіти населення.
У районному будинку культури 25 лютого 2011 року проходив захід правоосвітнього
спрямування з назвою "Сьогодні діти завтра народ" для учнів навчальних закладів із відео
записом. Згідно програми заходи, відбулась театралізована вистава, огляд відеоматеріалів та
лекція на тему "Насильство в сім"ї", виставка юридичної літератури по правам дітей.
Фінансування заходу здійснювалось через Програму правової освіти населення.
В районній бібліотеці проведений з членами районної МКМР з правової освіти
населення семінар до Міжнародного дня сім'ї та Дня матері, розглядались питання історія
виникнення, малюнки дітей "Мамині руки", пісенні твори, лекція "Я і моя сім"я", урок права
"Дитина має право", в Олександрівській школі прочитана лекція "Я маю право на ім"я", в
Хмелівській школі відбулась інформаційна година "Історія виникнення Дня матері".
Протягом тижня правових знань, присвячений Міжнародному дню захисту дітей
проведено в Маловисківській ЗОШ № 3 лекцію на тему "Конвенція ООН про права дитини";
розроблені методичні рекомендації з використанням положень Сімейного Кодексу України
та законодавства України з соціального захисту дітей.
Біля районного будинку культури 1 червня відбувся конкурс малюнків на асфальті,
переможцям надані призи, які фінансувалися через Програму правової освіти населення.
На базі районної бібліотеки імені Лесі Українки організована творча виставка та
конкурс малюнків “Є право - значить є надія”, 02.06.11р. пройшов семінар за участю учнів
школи-інтернат.
В приміщенні дитячого садка "Ромашка" м.Мала Виска 02 червня відбулась гра для
старшої групи "Я - маленька людина".

В приміщенні районного управління юстиції 03 червня відбулася зустріч та бесіда з 10
класом Маловисківської ЗОШ №3 на тему "Основні завдання органів юстиції. Законодавство
України по правам дітей".
В управлінні юстиції з 30 травня по 3 червня 2011 року був "День відкритих дверей",
звернулося 5 осіб.
До Дня державного службовця та Дня конституції в приміщенні районної бібліотеки
21.06.2010р. відбулося засідання "круглого столу" за участю представників громадських
організацій.
По загальноосвітнім навчальним закладам прочитано лекції "Роз'яснення основних
положень Конвенції ООН про права дитини" та огляд мультимедійних матеріалів.
Щорічно, на виконання спільного наказу районного управління юстиції та відділу
освіти Маловисківської райдержадміністрації від 21.09.2009 року № 45/206, спільно з
районною дитячо-юнацькою громадською організацією "Ліга інтелектуальних ігор"
проводиться районний турнір з інтелектуальних ігор на правову тематику "Кубок Феміди"
під гаслом "Інтелект проти злочинності, правопорушень, алкоголю, наркоманії та паління!".
Районний турнір проходив серед учнів та учителів загальноосвітніх шкіл району.
В приміщенні управління юстиції 7 грудня проведене засідання "круглого столу" на
тему: "Правове забезпечення діяльності громадських організацій" за участю громадських
організацій - районна організація "Ліга інтелектуальних ігор", районна організація
Всеукраїнської молодіжної громадської організації "Спілка молодих державних службовців
України", районна організація Всеукраїнського Товариства "Просвіта" ім.Т.Г.Шевченка,
районна федерація спортивного туризму, районна громадська організація захисту прав
автомобілістів.
В школах району є скриньки "Запитуйте-відповідаємо", у Паліївській школі є "Дерево
довіри", а також в районному управлінні юстиції працює "телефон-довіри" для
неповнолітніх.
За 2011 рік в районній газеті "Маловисківські вісті" та на веб-сайті Маловисківської
районної державної адміністрації, Маловисківської районної бібліотеки розміщено статей
провоосвітнього спрямування: працівниками районного управління -40, членами МКМР з
правової освіти населення - 30.
В районній газеті "Маловисківські вісті" започатковані 2 постійні рубрики правового
спрямування "Право" і "Консультпункт МВ", на сайті Маловисківської райдержадміністрація
діють 2 рубрики - "Інформує управління юстиції" та "Державна виконавча служба".
Протягом 2011 року районна МКМР з правової освіти населення співпрацювало з 5
громадськими організаціями - районна дитячо-юнацька громадська організація "Ліга
інтелектуальних ігор", районна організація Всеукраїнського товариства "Просвіта"
ім.Т.Г.Шевченка, районна організація Всеукраїнської молодіжної громадської організації
"Спілка молодих державних службовців України", районна федерація спортивного туризму,
районна організація захисту прав автомобілістів.
Громадська правова приймальня в Маловисківському районі діє при Маловисківській
районній бібліотеці імені Лесі Українка. Консультації надаються щочетверга з 09-00 до 13-00
головним спеціалістом Маловисківського районного управління юстиції, начальниками
відділів ДВС, РАЦС, держнотконтори та приватними нотаріусами. За 2011 рік до
громадської правової приймальні звернулось 171 громадян, за 2010 рік - 156. З таких питань:
порядок сплати аліментів на дитину, порядок заключення та розірвання трудового договору,
порядок виконання рішення суду по аліментах, коштів, порядок
розірвання шлюбу за рішенням суду, порядок письмового звернення до органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, порядок оформлення спадщини за заповітом,
законом, постороньою особою, порядок оподаткування спадщини.
У районній бібліотеці організовано безкоштовний доступ до правової інформації
через мережу "Інтернет", що сприяє ефективності роботи громадської правової приймальні.

В управлінні юстиції діє 1 виїзний консультативний пункт, в роботі якого беруть
участь працівники районного управління юстиції, відділів ДВС, РАЦС, держнотконтори та
приватні нотаріуси. Здійснено 10 виїздів консультативного пункту, куди звернулось 39
громадян з різних питань.
Налагоджена співпраця із управлінням Пенсійного фонду України в
Маловисківському районі щодо спільної участі в роботі громадської приймальні,
затверджений відповідний графік роботи. Звернулося 20 осіб.
Маловисківський районний центр соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді
Маловисківської
райдержадміністрації
забезпечував
діяльність
"Мобільного
консультаційного пункту соціальної роботи в сільській місцевості", який діє в сільських та
селищній радах району. Надавались консультації, матеріальна допомога особам, які
опинилися в складних життєвих обставинах.
Для профілактики злочинності серед неповнолітніх, а також пропаганду здорового
способу життя в плані районної МКМР з правової освіти населення на 2011 рік передбачено
заходи по проведенню рейдів: "Діти вулиці", "Вокзал", лекції по пропаганді здорового
способу життя, які проводяться членами районної МКМР з правової освіти населення
(відділом у справах дітей РДА, відділом у справах сім’ї, молоді та спорту РДА, районним
центром соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді).
В районній бібліотеці діє Інформаційно-ресурсний центр, який на 2011 рік затвердив
програму громадська освіта та співпраця з громадськими організаціями в районі.
Маловисківський Інформаційно-ресурсний центр має змогу забезпечити населення регіону
інформацією на різних носіях. Здійснюється пріоритетне інформаційно-бібліографічне
обслуговування соціально-незахищених та малозабезпечених верств населення.
Інформаційно-ресурсний центр забезпечує право громадян на отримання будь-якої
інформації.
Протягом звітного періоду районною бібліотекою проводився збір та поповнення бази
даних офіційних документів місцевої влади та органів місцевого самоврядування, випущено
рекламно - інформаційний буклет "Бібліотека і влада", оновлений куточок інформації
"Держава. Право. Закон", оформлений книжковий стенд "Здорова людина: мода чи веління
часу?", проводились інформаційні сесії з молодими держслужбовцями Маловисківського
району та молоді, з представниками громадських організацій на базі районної бібліотеки на
теми: "Гендерна рівність".
З учнями місцевих шкіл у квітні проведено засідання "Гендерної школи", яка діє на
базі районної бібліотеки у співпраці зі службою у справах дітей, , відділом у справах сім'ї,
молоді та спорту РДА, управлінням юстиції розглянуті питання "Гендерна рівність",
"Протидія домашньому насиллю", "Толерантність".

Начальник районного
управління юстиції

В.Ракул

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту про хід виконання районної програми правової освіти населення на
2011-2015 роки, затвердженої рішенням Маловисківської районної ради від 22 жовтня
2010 № 372
1. Обгрунтування необхідності прийняття рішення
З метою підвищення рівня правової освіти населення, створення належних умов для
набуття громадянами правових знань, а також забезпечення їх конституційного права знати
свої права і обов'язки, Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року затверджено
Національну програму правової освіти населення. На виконання зазначеного Указу,
рішенням сесії Кіровоградської обласної ради затверджена Програма правової освіти
населення на 2011-2015 роки від 10 вересня 2010 року № 958, рішенням сесії
Маловисківської районної ради затверджена Програма правової освіти населення на 20112015 роки від 22 жовтня 2010 № 372.
У зв'язку із дією районної Програми правової освіти населення на 2011-2015 роки
(далі - Програма) виникла необхідність про заслухання питання виконання районної
програми правової освіти населення на 2011-2015 роки у районі.
2. Мета і завдання прийняття рішення
Метою Програми є підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення
системи правової освіти населення, набуття громадянами необхідного рівня правових знань,
формування у них поваги до права.
Мету Програми передбачається досягти таким шляхом:
утвердженням гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та національних правових
цінностей, високих моральних засад у суспільному житті;
визнанням правової освіти населення одним із основних чинників формування
високої правосвідомості правової культури окремих громадян та всього суспільства;
за активної участі в організації і здійсненні заходів із правової освіти населення
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян,
навчальних та культурних закладів, районної міжвідомчої координаційно-методичної ради з
правової освіти населення, засобів масової інформації та поєднання комплексу заходів у
сфері правової освіти, що здійснюються цими органами, організаціями і установами;
розроблення сучасної методологічної бази для реалізації усіх напрямів і форм
правоосвітньої діяльності;
поліпшення умов для здійснення творчої, благодійної та іншої суспільно-корисної
діяльності у сфері правової освіти;
залучення громадян до участі в удосконаленні системи правової освіти;
сприяння самоосвіти населення з питань права і держави;
забезпечення відкритості правової інформації, доступу всіх верств населення до її
джерел;
систематичного і безперервного поширення серед населення знань про право і
державу, в тому числі шляхом оприлюднення в засобах масової інформації нормативноправових актів, широкого розповсюдження правової літератури;
безпосередньої участі юристів у поширенні правових знань;
Реалізація Програми сприятиме:
підвищенню рівня правової культури як окремих громадян, так і суспільства в
цілому;
формуванню у громадян поваги до права, загальнолюдських та національних
правових цінностей, а також подоланню правового нігілізму;

поліпшення якості підготовки викладачів правових дисциплін та підвищення
ефективності викладання цих дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах;
підвищенню рівня правової поінформованості населення.
3. Загальна характеристика та основні положення проекту рішення
Конституцією України кожному громадянину гарантується право знати свої права та
обов'язки.
Дана Програма передбачає створення необхідних умов для набуття та використання
широкими верствами населення правових знань і навичок у їх застосуванні, забезпечення
доступу до джерел правової інформації, визначає основні напрями правовосвітньої
діяльності й першочергові заходи щодо їх реалізації.
Правова освіта - процес засвоєння знань про основи держави та права, виховання у
громадян поваги до закону, до прав людини, небайдужого ставлення до порушень законності
та правопорядку, це цілеспрямована, систематична діяльність державних органів,
громадських організацій і трудових колективів по формуванню та підвищенню у громадян
правової свідомості і правової культури.
Усі громадяни України мають право на набуття необхідного їм мінімуму правових
знань. Це право забезпечується розгалуженою мережею загальних та спеціалізованих
навчально-виховних закладів незалежно від форм власності, широким правовим
інформуванням населення через засоби масової інформації та культурно-освітні установи.
Правова освіта є обов'язковою в усіх дошкільних виховних, середніх загальноосвітніх,
професійних навчально-виховних закладах.
4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання
В сучасних умовах правоосвітні послуги користуються усе більшим попитом серед
широких верств населення.
Однак, стан правової свідомості і правової культури суспільства суттєво відстає від
європейських стандартів. Існує тенденція нігілістичного ставлення громадян до права і
охоронюваних ним правових цінностей, залишається значною кількість правопорушень. У
цьому зв'язку актуалізується необхідність виховної ролі правової освіти, формування
високого рівня правової культури суспільства і кожної людини, здатної до сприйняття
інноваційних процесів у суспільстві. З цією метою подається даний проект Програми на
затвердження сесії районної ради.
5. Проект не є проектом регуляторного акта
Даний проект рішення районної ради не є проектом регуляторного акта.
Начальник районного управління
юстиції, заступник голови Маловисківської
районної міжвідомчої координаційнометодичної ради з правової
освіти населення
В.І.Ракул

