КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
Про затвердження Програми правової освіти населення
Києво-Святошинського району на 2015-2018 роки

Відповідно до п. 16 ч. 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», розглянувши подання районної державної адміністрації, районна рада
вирішила:
1. Затвердити Програму правової освіти населення Києво-Святошинського
району на 2015-2018 роки, що додається.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань освіти, науки, культури, духовності та історії.

Голова ради

м. Київ
12 березня 2015 року
№ 479-42-VІ

Л.С. Шевчук

Затверджено
рішенням ХLІІ сесії Києво-Святошинської
районної ради VІ скликання
від 12.03.2015 року № 479-42-VІ

ПРОГРАМА
правової освіти населення Києво-Святошинського району
на 2015-2018 роки

м. Київ
2015 рік

1. Паспорт Програми
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

9.1

Ініціатор
розроблення
Програми
Дата, номер і назва
розпорядчого документа
органу виконавчої влади
про
розроблення
Програми
Розробник Програми
Співрозробники
Програми
Відповідальний
виконавець Програми
Учасники Програми

Києво-Святошинське районне управління
юстиції
Указ Президента України від 18.10.2001 року
№ 992/2001 "Про Національну програму
правової освіти населення"
Києво-Святошинське
юстиції

районне

управління

-

Києво-Святошинське районне управління
юстиції
Структурні підрозділи райдержадміністрації,
районне управління юстиції
реалізації 2015 - 2018 роки

Термін
Програми
Етапи
виконання
Програми
(для
довгострокових програм)
Перелік
місцевих
бюджетів,
які беруть
участь
у
виконанні
Програми
(для
комплексних програм)
Загальний
обсяг
фінансових
ресурсів,
необхідних для реалізації
Програми,
всього,
у тому числі:
коштів
державного
бюджету
коштів
місцевого
бюджету
коштів інших джерел

-

-

-

2

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма
Програма правової освіти населення Києво-Святошинського району на
2015-2018 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Указу Президента
України від 18.10.2001 N 992/2001 "Про Національну програму правової
освіти населення" з метою визначення комплексу організаційно-методичних
та інших заходів, направлених на підвищення рівня правової освіти
населення району.
Становлення України як демократичної, правової держави, формування
основних засад громадянського суспільства зумовлює необхідність:
- постійного та поетапного підвищення рівня правової культури населення,
охоплення цією роботою дедалі ширших вікових та соціальних верств
громадян України;
- невідкладного вирішення питання подальшого розвитку правосвідомості
населення, подолання правового нігілізму, задоволення потреб громадян в
одержанні знань про право;
- створення належних 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.

3. Мета та основні завдання Програми
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 шляхом:
підвищення рівня правової підготовки населення;
створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права,
свободи і обов'язки;
широкого інформування населення про правову політику держави та
законодавство;
забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та
джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми
Основними шляхами розв'язання проблеми є:
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підвищення рівня правової підготовки населення, насамперед учнівської та
студентської молоді, громадян, які перебувають на державній службі, обрані
депутатами місцевих рад, викладачів правових дисциплін та журналістів, які
висвітлюють правову тематику;
створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права,
свободи і обов'язки;
широке інформування населення про правову політику держави та
законодавство;
забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації.
Потреба в коштах для виконання заходів, передбачених Програмою,
відсутня.
Термін реалізації Програми - 2015-2018 роки.
Ресурсне забезпечення Програми
Програма не потребує ресурсного забезпечення.
5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники
Для реалізації Програми необхідно виконати наступні завдання:
- районній міжвідомчій координаційно-методичній раді, структурним
підрозділам райдержадміністрації, районному управлінню юстиції проводити
комплексні та системні заходи щодо підвищення рівня правових знань
населення області;
- здійснювати методичне забезпечення діяльності районної міжвідомчої
координаційно-методичної ради з правової освіти населення, розробляти і
видавати методичні посібники, рекомендації, буклети, інформаційні листи
тощо з актуальних правових питань;
- організовувати проведення конференцій, семінарів, диспутів з актуальних
питань підвищення рівня правової культури населення області із залученням
науковців та фахівців-практиків у галузі права;
- проводити навчально-методичні семінари, курси для викладачів права,
заступників директорів з виховної роботи загальноосвітніх та професійнотехнічних навчальних закладів, методистів дошкільних навчальних закладів
області із залученням наукових працівників та фахівців-практиків у галузі
права;
- проводити Дні, Тижні, Декади, Місячники правових знань, олімпіади,
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конкурси, вікторини на краще володіння правовими знаннями серед учнів та
молоді загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних
закладів області із залученням представників правоохоронних органів,
органів юстиції та судів;
- проводити семінари, тренінги, "круглі столи" з актуальних питань
соціально-правового захисту дітей, зокрема дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, неповнолітніх, які відбувають покарання у місцях
позбавлення волі;
- забезпечити функціонування постійно діючого семінару з юрисконсультами
підприємств, установ, організацій області всіх форм власності з актуальних
проблем законодавства України;
- забезпечити роботу правових громадських приймалень, створених при
органах виконавчої влади та місцевого самоврядування району;
- проводити районні огляди-конкурси на:
краще висвітлення правової тематики в друкованих засобах масової
інформації області;
краще забезпечення закладами культури правової освіти населення;
кращу організацію правової освіти та виховання в загальноосвітніх та
професійно-технічних навчальних закладах району;
- забезпечувати висвітлення в друкованих засобах масової інформації,
теле- та радіопередачах актуальних правових питань із залученням вчених,
провідних фахівців-практиків у галузі права;
- з метою систематичного поширення серед населення правових знань
проводити в бібліотеках району Дні, Тижні правових знань, зустрічі за
"круглим столом", дні інформування, години цікавих повідомлень, бесіди,
експрес-інформації, бліц-вікторини, уроки права, сприяти розвитку в
закладах культури району нових та нетрадиційних форм роботи;
- проводити виїзди консультативного центру правової освіти населення з
метою надання безкоштовної правової допомоги громадянам, які
проживають у районі.
Реалізація Програми сприятиме:
проведенню різноманітних правоосвітніх заходів;
наданню безоплатної правової допомоги населенню району;
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проведенню Днів, Тижнів, Декад, Місячників правових знань;
проведенню семінарів для юрисконсультів, спеціалістів підприємств,
установ, організацій Києво-Святошинського району;
проведенню районного огляду-конкурсу з правової освіти населення;
висвітленню в друкованих засобах масової інформації, теле- та
радіопередачах актуальних правових питань із залученням вчених, провідних
фахівців-практиків у галузі права;
проведенню виїздів консультативного центру правової освіти населення з
метою надання безкоштовної правової допомоги громадянам, які
проживають у районі.

6

6. Напрями діяльності та заходи Програми
№
з/
п

1.

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Підвищення
рівня правової
підготовки
населення,
насамперед
учнівської та
студентської
молоді,
громадян, які
перебувають
на державній
службі,
викладачів
правових
дисциплін та
журналістів,
які
висвітлюють
правову
тематику

Перелік заходів
Програми

Стро
к
вико
нанн
я
заход
у
1.1. Забезпечити
2015
проведення
–
конференцій, семінарів, 2018
диспутів з актуальних
роки
питань підвищення
рівня правової
культури населення
району із залученням
науковців та фахівцівпрактиків у галузі
права

1.2. Забезпечити
проведення навчальнометодичних семінарів,

2015
–
2018

Виконавці

Джерела
фінансув
ання

Орієнтовні обсяги
фінансування (вартість),
тис. гривень, у тому
числі:
2015 2016 2017 2018
рік
рік
рік
рік

Очікуваний
результат

Управління
юстиції у КиєвоСвятошинському районі,
райдержадмініст
рація

-

-

-

-

Проведення
конференцій,
семінарів, диспутів з
актуальних питань
підвищення рівня
правової культури
населення району із
залученням науковців
та фахівців-практиків
у галузі права

Управління
освіти, молоді
та спорту

-

-

-

-

Проведення
навчальнометодичних

-
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№
з/
п

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
Програми

курсів для викладачів
права, заступників
директорів з виховної
роботи
загальноосвітніх та
професійно-технічних
навчальних закладів,
методистів дошкільних
навчальних закладів
району із залученням
наукових працівників
та фахівців-практиків у
галузі права
1.3. Забезпечити
проведення Днів,
Тижнів, Декад,
Місячників правових
знань, олімпіад,
конкурсів, вікторин на
краще володіння
правовими знаннями
серед учнів та молоді
загальноосвітніх,
професійно-технічних

Стро
Виконавці
Джерела
к
фінансув
вико
ання
нанн
я
заход
у
роки райдержадмініст
рації,
Управління
юстиції у КиєвоСвятошинському районі

2015
–
2018
роки

Управління
освіти, молоді
та спорту
райдержадмініст
рації, КиєвоСвятошинський
районний відділ
Головного
управління
Міністерства
внутрішніх

Орієнтовні обсяги
фінансування (вартість),
тис. гривень, у тому
числі:
2015 2016 2017 2018
рік
рік
рік
рік

Очікуваний
результат

семінарів, курсів для
викладачів права,
заступників
директорів з виховної
роботи
загальноосвітніх та
професійно-технічних
навчальних закладів

-

-

-

-

Проведення Днів,
Тижнів, Декад,
Місячників правових
знань
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№
з/
п

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
Програми

та вищих навчальних
закладів району із
залученням
представників
правоохоронних
органів, органів юстиції
та судів
1.4. Забезпечити
проведення семінарів,
тренінгів, "круглих
столів" з актуальних
питань соціальноправового захисту
дітей, зокрема дітейсиріт та дітей,
позбавлених
батьківського
піклування
1.5. Забезпечити
функціонування
постійно діючого
семінару з
юрисконсультами
підприємств, установ,

Стро
к
вико
нанн
я
заход
у

2015
–
2018
роки

2015
–
2018
роки

Виконавці

Джерела
фінансув
ання

справ України в
Київській
області,
управління
юстиції у КиєвоСвятошинському районі
Служба у
справах дітей та
сім’ї
райдержадмініст
рації,
управління
юстиції у КиєвоСвятошинському районі

Управління
юстиції у КиєвоСвятошинському районі

Орієнтовні обсяги
фінансування (вартість),
тис. гривень, у тому
числі:
2015 2016 2017 2018
рік
рік
рік
рік

Очікуваний
результат

-

-

-

-

Проведення
правоосвітніх заходів
з питань захисту прав
дітей

-

-

-

-

Забезпечення
функціонування
постійно діючого
семінару з
юрисконсультами
підприємств, установ,
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№
з/
п

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
Програми

Стро
к
вико
нанн
я
заход
у

Виконавці

Джерела
фінансув
ання

Орієнтовні обсяги
фінансування (вартість),
тис. гривень, у тому
числі:
2015 2016 2017 2018
рік
рік
рік
рік

організацій району всіх
форм власності з
актуальних проблем
законодавства України
1.6. Забезпечити
обов’язкове надання
державним службовцям
під час їх підготовки,
перепідготовки та
підвищення
кваліфікації комплексу
знань з питань
правового забезпечення
державного управління
та державної служби,
що включатиме
вивчення основ
правознавства,
відповідних актів
законодавства

2015
–
2018
роки

Управління
юстиції у КиєвоСвятошинському районі,
райдержадмініст
рація

-

-

-

-

1.7. Забезпечити
проведення районних

2015
–

Управління
юстиції у Києво-

-

-

-

-

Очікуваний
результат

організацій району
всіх форм власності з
актуальних проблем
законодавства
України
Надання державним
службовцям під час їх
підготовки,
перепідготовки та
підвищення
кваліфікації
комплексу знань з
питань правового
забезпечення
державного
управління та
державної служби,
що включатиме
вивчення основ
правознавства,
відповідних актів
законодавства
Проведення обласних
оглядів-конкурсів з
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№
з/
п

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
Програми

оглядів-конкурсів на:
- кращу організацію
правової освіти та
виховання в
загальноосвітніх та
професійно-технічних
навчальних закладах
області;
- краще висвітлення
правової тематики в
друкованих засобах
масової інформації
області;
- краще забезпечення
закладами культури
правової освіти
населення

Стро
Виконавці
Джерела
к
фінансув
вико
ання
нанн
я
заход
у
2018 Святошинськороки му районі,
Управління
освіти, молоді
та спорту
райдержадмініст
рації, Сектор з
питань
внутрішньої
політики та
зв’язків з
громадськими
організаціями і
засобами
масової
інформації
райдержадмініст
рації,
управління
культури,
національностей
та релігій
райдержадмініст
рації

Орієнтовні обсяги
фінансування (вартість),
тис. гривень, у тому
числі:
2015 2016 2017 2018
рік
рік
рік
рік

Очікуваний
результат

правової освіти
населення
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№
з/
п

2.

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Створення
належних
умов для
набуття
громадянами
знань про свої
права, свободи
і обов'язки

Перелік заходів
Програми

Стро
к
вико
нанн
я
заход
у
2.1. Організовувати в
2015
закладах культури
–
заходи інформаційного, 2018
освітнього та виховного роки
характеру (бесіди,
виховні години, уроки
права, конкурси,
вікторини тощо), що
спрямовані на
підвищення рівня
правової культури,
поширення знань про
права і свободи людини
і громадянина та
набуття навичок їх
застосування
2.2. Забезпечити
2015
оформлення в
–
бібліотеках книжкових 2018
виставок, тематичних
роки
полиць з метою
популяризації
літератури правової
тематики, організацію

Виконавці

Джерела
фінансув
ання

Орієнтовні обсяги
фінансування (вартість),
тис. гривень, у тому
числі:
2015 2016 2017 2018
рік
рік
рік
рік

Очікуваний
результат

Управління
культури,
національностей
та релігій
райдержадмініст
рації

-

-

-

-

Проведення в
закладах культури
заходів
інформаційного,
освітнього та
виховного характеру

Управління
культури,
національностей
та релігій
райдержадмініст
рації

-

-

-

-

Оформлення в
бібліотеках
книжкових виставок,
тематичних полиць з
метою популяризації
літератури правової
тематики
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№
з/
п

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
Програми

Стро
к
вико
нанн
я
заход
у

Виконавці

Джерела
фінансув
ання

Орієнтовні обсяги
фінансування (вартість),
тис. гривень, у тому
числі:
2015 2016 2017 2018
рік
рік
рік
рік

Очікуваний
результат

куточків правознавства
тощо
2.3. Проводити заходи з
підвищення
кваліфікації
працівників культури з
питань організації
правовиховної та
правоосвітньої роботи у
закладах культури за
участю працівників
управлінь юстиції,
правоохоронних
органів, вивчати та
поширювати передовий
досвід організації та
проведення
правовиховної та
правоосвітньої роботи
закладами культури
тощо

2015
–
2018
роки

Управління
культури,
національностей
та релігій
райдержадмініст
рації,
управління
юстиції у КиєвоСвятошинському районі

-

-

-

-

Проведення заходів з
підвищення
кваліфікації
працівників культури
з питань організації
правовиховної та
правоосвітньої
роботи у закладах
культури за участю
працівників управлінь
юстиції,
правоохоронних
органів, вивчати та
поширювати
передовий досвід
організації та
проведення
правовиховної та
правоосвітньої
роботи закладами
культури тощо
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№
з/
п

3.

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Широке
інформування
населення про
правову
політику
держави та
законодавство

Перелік заходів
Програми

Стро
к
вико
нанн
я
заход
у
2.4. Забезпечити
2015
проведення
–
правоосвітніх семінарів 2018
за участю голів та
роки
секретарів сільських,
селищних рад

3.1. Забезпечувати
висвітлення в
друкованих засобах
масової інформації,
теле- та радіопередачах
актуальних правових
питань із залученням
вчених, провідних
фахівців-практиків у
галузі права

2015
–
2018
роки

3.2. Забезпечувати

2015

Виконавці

Джерела
фінансув
ання

Орієнтовні обсяги
фінансування (вартість),
тис. гривень, у тому
числі:
2015 2016 2017 2018
рік
рік
рік
рік

Очікуваний
результат

управління
юстиції у КиєвоСвятошинському районі,
райдержадмініст
рація

-

-

-

-

Проведення семінарів

Сектор з питань
внутрішньої
політики та
зв’язків з
громадськими
організаціями і
засобами
масової
інформації,
районна газета
«Новий день»
Сектор з питань

-

-

-

-

-

Висвітлення в
друкованих засобах
масової інформації,
теле- та
радіопередачах
актуальних правових
питань із залученням
вчених, провідних
фахівців-практиків у
галузі права

-

-

-

-

-

Участь засобів
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№
з/
п

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
Програми

участь засобів масової
інформації району у
прес-конференціях з
правової освіти
населення

3.3. Забезпечити
проведення в
бібліотеках району
Днів, Тижнів правових
знань, зустрічей за
"круглим столом", днів
інформування, годин
цікавих повідомлень,
бесід, експресінформацій, бліцвікторин, уроків права,
сприяти розвитку в
закладах культури
району нових та
нетрадиційних форм
роботи

Стро
Виконавці
Джерела
Орієнтовні обсяги
к
фінансув фінансування (вартість),
вико
ання
тис. гривень, у тому
нанн
числі:
я
2015 2016 2017 2018
заход
рік
рік
рік
рік
у
–
внутрішньої
2018 політики та
роки зв’язків з
громадськими
організаціями і
засобами
масової
інформації
2015 Управління
–
культури,
2018 національностей
роки та релігій
райдержадмініст
рації,

Очікуваний
результат

масової інформації
області у пресконференціях з
правової освіти
населення

Проведення в
бібліотеках області
Днів, Тижнів
правових знань,
зустрічей за "круглим
столом", днів
інформування, годин
цікавих повідомлень,
бесід, експресінформацій, бліцвікторин, уроків
права, сприяти
розвитку в закладах
культури району
нових та
нетрадиційних форм
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№
з/
п

4.

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Забезпечення
вільного
доступу
громадян до
джерел
правової
інформації

Перелік заходів
Програми

3.4. Активізувати
роботу з позашкільної
освіти та виховання
дітей шляхом
створення та
оптимізації роботи
гуртків, клубів,
лекторіїв
правоосвітнього та
правовиховного
профілю в
загальноосвітніх та
дошкільних навчальних
закладах району
4.1. Забезпечення
проведення виїздів
консультативного
центру правової освіти
населення з метою
надання безкоштовної
правової допомоги
громадянам, які
проживають у районі

Стро
к
вико
нанн
я
заход
у

Виконавці

Джерела
фінансув
ання

Орієнтовні обсяги
фінансування (вартість),
тис. гривень, у тому
числі:
2015 2016 2017 2018
рік
рік
рік
рік

2015
–
2018
роки

Управління
освіти, молоді
та спорту,
управління
культури,
національностей
та релігій
райдержадмініст
рації,

-

-

-

-

2015
–
2018
роки

Управління
юстиції у КиєвоСвятошинському районі,
райдержадмініст
рація

-

-

-

-

Очікуваний
результат

роботи
Активізація роботи з
позашкільної освіти
та виховання дітей
шляхом створення та
оптимізації роботи
гуртків, клубів,
лекторіїв
правоосвітнього та
правовиховного
профілю в
загальноосвітніх та
дошкільних
навчальних закладах
району
Проведення виїздів
консультативного
центру правової
освіти населення з
метою надання
безкоштовної
правової допомоги
громадянам, які
проживають у районі
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№
з/
п

Назва
напряму
діяльності
(пріоритетні
завдання)

Перелік заходів
Програми

Стро
к
вико
нанн
я
заход
у

4.2. Вживати
організаційних заходів
щодо створення дієвого
механізму гарантування
конституційного права
громадян на безоплатну
правову допомогу,
зокрема, шляхом
забезпечення роботи
правових громадських
приймалень, що
створені при органах та
установах юстиції,
органах виконавчої
влади та місцевого
самоврядування,
залучення до цієї
роботи юридичних
клінік

2015
–
2018
роки

Виконавці

Джерела
фінансув
ання

Управління
юстиції у КиєвоСвятошинському районі,
райдержадмініст
рація

Орієнтовні обсяги
фінансування (вартість),
тис. гривень, у тому
числі:
2015 2016 2017 2018
рік
рік
рік
рік

-

-

-

-

Очікуваний
результат

Створення дієвого
механізму
забезпечення
конституційного
права громадян на
безоплатну правову
допомогу

7. Координацію роботи, організаційне супроводження та контроль за ходом виконання Програми правової освіти
населення району на 2015-2018 роки здійснює управління юстиції у Києво-Святошинському районі.

17

