УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови Свалявської районної державної адміністрації
Закарпатської області
17.11.2017

Свалява

№

295

Про програму правової освіти населення району
на 2018–2022 роки

Відповідно до статті 25 Закону України „Про місцеві державні
адміністраці”, розпорядження голови обласної державної адміністрації
13.11.2017 № 580 „Про Програму правової освіти населення області на 2018 –
2022 роки”, з метою підвищення рівня правової освіти населення, створення
належних умов для набуття громадянами правових знань:
1. Схвалити програму правової освіти населення району на 2018 – 2022
роки (додається) та подати її на розгляд сесії районної ради.
2. Відповідним структурним підрозділам райдержадміністрації спільно з
виконкомами місцевих рад забезпечити виконання заходів програми, про що
інформувати юридичний сектор апарату райдержадміністрації щороку до 7
грудня.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови державної адміністрації Русина В.П.

Голова державної адміністрації

О.А.Дідович

Додаток
до програми
ПАСПОРТ
програми правової освіти населення району на 2018 – 2022 роки
1. Ініціатор розроблення програми

Районна міжвідомча координаційно –
методична рада з правової освіти
населення
2. Підстава
для
розроблення Указ Президента України від 18.10.2001
програми
№ 992/2001 „Про Національну програму
правової
освіти
населення”,
розпорядження
Кабінету
Міністрів
України від 13 вересня 2017 року №
638-р
„Про
реалізацію
право
просвітницького проекту „Я маю право”
3. Розробник програми
Юридичний сектор апарату райдержадміністрації
4. Відповідальні
виконавці
та Структурні
підрозділи
райдержучасники програми :
адміністрації, районна газета „Вісті
Свалявщини”,
районна
міжвідомча
координаційно – методична рада з
правової
освіти
населення
відділ „Свалявське бюро правової
допомоги” Мукачівського місцевого
центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги
5. Строки реалізації програми
2018 – 2022 роки
6. Фінансове
забезпечення Прогнозований обсяг фінансування
програми.
Програми на 2018-2022 роки становить
15 тисяч гривень

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення районної ради
17.11.2017 № 295

ПРОГРАМА
правової освіти населення району на 2018 – 2022 роки
1. Загальні положення
Програма правової освіти населення району на 2018 – 2022 роки (далі –
програма) передбачає створення необхідних умов для набуття широкими
верствами населення правових знань та навичок у їх застосуванні,
забезпечення доступу громадян до джерел правової інформації, а також
визначає основні напрями правоосвітньої діяльності та першочергові заходи
щодо їх реалізації.
Правова освіта – це комплекс заходів виховного, навчального та
інформаційного характеру, спрямованих на створення належних умов для
набуття громадянами обсягу правових знань та навичок у їх застосуванні,
необхідних для реалізації громадянами своїх прав і свобод, а також виконання
покладених на них обов’язків.
2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована програма
На шляху до розбудови в Україні правової держави та громадянського
суспільства стоять багато негативних факторів: низький рівень правової
обізнаності населення, деформація правової свідомості, правовий нігілізм,
недосконалість законодавчої бази, відсутність чіткого алгоритму дій у
проблемних ситуаціях тощо. Подолання цих негативних факторів стає одним з
основних завдань держави.
Разом з тим, у зв’язку зі стрімким реформуванням держави,
прогресивними змінами стає необхідною робота щодо роз’яснення суті та
напрямів реформ, ознайомлення громадськості зі змінами в законодавстві,
механізмами захисту прав та свобод.
Саме правова освіта є гарантією дії верховенства права, запорукою
виховання у громадян поваги до закону та до держави як гаранта дотримання
правопорядку.
Організація та здійснення заходів щодо правової освіти населення
повинні здійснюватися за активної участі органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування, об’єднань громадян, навчальних та культурних
закладів, наукових установ, міжвідомчих координаційно-методичних рад із
правової освіти населення, видавництв і видавничих організацій, засобів
масової інформації.
З метою розвитку правової освіти населення необхідно систематично
через засоби масової інформації інформувати населення про національне

законодавство, діяльність органів законодавчої, виконавчої,
влади тощо.
Паспорт програми наведено у додатку до програми.

судової

3. Мета програми
Метою програми є підвищення загального рівня правової культури та
вдосконалення системи правової освіти населення, набуття громадянами
необхідного рівня правових знань, вміння реалізовувати свої права та
захищати їх, подолання правового нігілізму та формування у них поваги до
права.
4. Основні напрями реалізації програми
та джерел фінансування програми
Основними завданнями програми є:
підвищення рівня правової освіченості населення, насамперед
учнівської та студентської молоді, громадян, які проживають у сільській
місцевості, інших категорій громадян.
створення належних умов для набуття громадянами знань про свої
права, свободи і обов’язки, вироблення навичок реалізовувати та захищати
свої права;
широке інформування населення про правову політику держави та
законодавство;
забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової
інформації;
вдосконалення системи правової освіти населення, збереження та
розвиток вітчизняних традицій у цій сфері, адаптація найкращого світового
досвіду.
Мету програми передбачається досягти шляхом:
утвердження гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та
національних правових цінностей, високих моральних засад у суспільному
житті;
визнання правової освіти населення одним із основних чинників
формування високої правосвідомості і правової культури окремих громадян та
всього суспільства;
активної участі в організації і здійсненні заходів із правової освіти
населення органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
об’єднаннями громадян, навчальними та культурними закладами, науковими
установами, міжвідомчою координаційно-методичною радою з правової освіти
населення, засобами масової інформації та поєднання комплексу заходів у
сфері правової освіти, що здійснюються цими органами, організаціями,
закладами і установами;
поєднання правової освіти із загальною середньою, професійнотехнічною і вищою освітою;

розроблення
сучасної методологічної бази для реалізації усіх
напрямів і форм правоосвітньої діяльності;
надання правової освіти навчальними закладами як державної, так і
інших форм власності, на платній або безоплатній основі;
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 самоосвіті 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, широкого розповсюдження правової літератури;
сприяння реалізації загальнонаціональних правоосвітніх проектів,
зокрема проекту „Я маю право!”.
Фінансування програми правової освіти населення проводиться за
рахунок коштів районного бюджету. Загальний обсяг коштів, необхідних для
реалізації програми, становить 15,0 тис. гривень.
5. Основні заходи із забезпечення програми
1. Вживати в межах своєї компетенції заходів щодо практичної
реалізації програми, систематично розглядати на засіданнях колегіальних
органів і нарадах стан правової освіти громадян, а також конкретних заходів
щодо її поглиблення.
Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад
2018-2022 роки
2. Проаналізувати
роботу організацій установ району з правової
освіти, вживати організаційних та інших заходів
щодо підвищення
ефективності її діяльності.
Районна
міжвідомча
координаційнометодична рада з правової освіти
населення, виконкоми місцевих рад
2018-2022 роки
3. Ввести в обов’язкову практику проведення навчально – методичних
семінарів з викладачами правових дисциплін у загальноосвітніх школах.
Відділ освіти райдержадміністрації
2018-2022 роки
4. Проводити правові навчання працівників структурних підрозділів
райдержадміністрації, голів територіальних громад та секретарів місцевих
рад.
Відділ з питань організаційної роботи та
управління
персоналом
апарату

райдержадміністрації, юридичний сектор
апарату райдержадміністрації
2018-2022 роки
5. Сприяти створенню навчально – інформаційних центрів, відновити
діяльність університетів правових знань, постійно діючих семінарів, лекторіїв
та інших форм правового навчання і виховання громадян.
Відділи
райдержадміністрації:
освіти,
культури
та
туризму,
виконкоми
місцевих рад
2018-2022 роки
6. Сприяти створенню та функціонуванню постійно діючих семінарів–
практикумів для керівників та спеціалістів підприємств, установ і
організацій усіх форм власності.
Структурні підрозділи райдержадміністрації спільно з виконкомами місцевих рад
2018-2022 роки
7.Організація надання адресної безоплатної правової допомоги
незахищеним верствам населення.
Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад спільно з
відділом „Свалявське бюро правової
допомоги” Мукачівського місцевого центру
з надання безоплатної вторинної правової
допомоги
2018-2022 роки
8. Забезпечити діяльність громадських
приймалень з надання
безоплатної первинної правової допомоги.
Структурні підрозділи райдержадміністрації,
юридичний сектор апарату райдержадміністрації
2018-2022 роки
9. Проводити науково – практичні конференції, відкриті уроки,
лекції в загальноосвітніх
школах
району, присвячених проблемам
розвитку правової освіти, визначним подіям у житті держави.
Відділ освіти райдержадміністрації
2018 - 2022 роки
10. Проводити науково-практичні конференції, семінари, круглі столи,
на яких обговорювати питання щодо підвищення рівня правосвідомості та
правової культури громадян.
Структурні
підрозділи
райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад

2018 - 2022 роки
11. Проводити в закладах освіти і культури району „Дні правових
знань”.
Відділи
райдержадміністрації:
освіти,
культури
та
туризму
спільно
з
Свалявським ВП Мукачівського ВП ГУ НП
в Закарпатській області
2018 - 2022 роки
12. Забезпечити проведення в районі заходів у рамках „Тижня
правових знань” та Всеукраїнського тижня права.
Структурні підрозділи райдержадміністрації
спільно
з
Свалявським
ВП
Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській
області,
районна
міжвідомча
координаційно-методична рада з правової
освіти населення
2018 - 2022 роки
13. Вжити заходів по забезпеченню юридичною літературою
загальноосвітніх навчальних закладів району та громадських приймалень.
Відділ освіти спільно з виконкомами
місцевих
рад,
районна
міжвідомча
координаційно-методична рада з правової
освіти населення
2018 - 2022 роки
14. Забезпечення всебічного висвітлення у друкованих та електронних
засобах масової інформації правової тематики, створення правових рубрик.
Районна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення,
редакція газети „Вісті Свалявщини”
2018 – 2022 роки
15. Здійснення правоосвітницької роботи шляхом видання та
розповсюдження брошур та методичних матеріалів з правової тематики.
Районна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення,
структурні підрозділи райдержадміністрації
2018 – 2022 роки
16. Забезпечення проведення олімпіад, „брейн-рингів”, конкурсів,
вікторин та інших змагань на правову тематику з метою професійної орієнтації
молоді та правового виховання.

Районна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення,
відділ освіти
2018 - 2022 роки
17. Започаткування проведення районного конкурсу „Знавці права”
серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів району.
Районна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення,
відділ освіти райдержадміністрації
2018 - 2022 роки
18. Налагодження співпраці з громадськими організаціями, осередками
політичних партій та благодійними організаціями щодо їх участі у реалізації
програми правової освіти населення району.
Районна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення,
відділ з питань організаційної роботи та
управління
персоналом
апарату
райдержадміністрації
2018 - 2022 роки
19. Проведення правовиховної, правороз’яснювальної роботи серед
дітей у загальноосвітніх закладах району.
Служба у справах дітей райдержадміністрації, відділ освіти
2018 - 2022 роки

6. Координація та контроль за ходом реалізації програми
Координацію та контроль за ходом реалізації програми здійснює
районна державна адміністрація, зокрема районна міжвідомча координаційнометодична рада з правової освіти населення. Відповідні структурні підрозділи
райдержадміністрації, виконкоми місцевих рад про стан виконання програми
інформують юридичний сектор апарату райдержадміністрації щороку до 7
грудня.
Районна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти
населення інформує райдержадміністрацію про виконання програми щороку
до 10 грудня року.

