Затверджено рішенням
девятої сесії районної ради сьомого
скликання
від “22”липня 2016 року
ПРОГРАМА
правової освіти населення району на 2016-2020 роки
1. Загальні положення
Світогляд людини не може бути повним, досконалим, якщо в ньому відсутні знання про право. В сучасному світі
немає суспільства, в якому б не використовувалися поняття права. Тому правильне розуміння тих явищ, які цим поняттям
відображаються, набуває безпосереднього значення.
У державотворчому процесі нашої держави праву відводиться провідна роль. Складною є ситуація з дотриманням
прав людини. Існує гостра потреба в активізації подальшого розвитку правосвідомості населення, подолання правового
нігілізму, задоволення потреб громадян у одержанні знань про право.
Історичний розвиток більшості європейських народів свідчить про те, що розвиток правової держави дає відправні
гуманістичні орієнтири для вдосконалення і розвитку сучасної демократичної держави, а здійснення основних прав
людини всіма особами, що проживають у певній країні, може забезпечити правова держава. Це може бути забезпечено
насамперед шляхом удосконалення правової освіти населення.
Проте в районі ще не все зроблено для створення необхідних умов для набуття широкими верствами населення
правових знань та навичок у їх застосуванні.
Слід докладати всіх зусиль для розширення доступу громадян до джерел правової інформації, підвищення рівня їх
правової культури, вдосконалення системи правової освіти населення, формування поваги до права. Послідовне вирішення
цих питань передбачає стимулювання процесу побудови правової та демократичної України.

2. Мета та загальна характеристика Програми
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Ініціатори розроблення Програми

Зіньківська районна державна адміністрація

№
п/
п
2 Підстава, дата, номер і назва документа
1.
про розроблення Програми
3

Розробник Програми

Рішення сесії Зіньківської районної ради від 22 липня 2016 року про
затвердження «Програми правової освіти населення Зіньківського району на
2016-2020 роки»
Зіньківська районна державна адміністрація

2.
3 Відповідальний виконавець Програми

Зіньківська районна державна адміністрація її управління та відділи

3
6

Учасники Програми

Зіньківська районна державна адміністрація її управління та відділи

7

Термін реалізації Програми

2016 – 2020 роки

4.
5.
8 Перелік місцевих бюджетів які беруть
6.
участь у виконанні Програми
9
Основні джерела фінансування
7.
Програми, районний бюджет

Районний бюджет
21500 грн.

Метою програми є створення належних умов для підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення
системи правової освіти населення району, набуття громадянами необхідного рівня правових знань. Основними
завданнями Програми є:
- створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права, свободи і обов'язки;
- підвищення рівня правової підготовки населення, насамперед учнівської молоді, громадян, які перебувають на
державній службі, обрані депутатами місцевих рад, учителів правових дисциплін, які висвітлюють правову тематику;
- широке інформування населення про правову політику держави та законодавство;
- забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації;
- вдосконалення системи правової освіти населення.
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3. Фінансове забезпечення
Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, передбачених в державному та місцевому бюджетах в межах
асигнувань, передбачених для відповідних структурних підрозділів органів виконавчої влади та за рахунок інших джерел,
не заборонених чинним законодавством.
Виконавці Програми щороку в межах бюджетних призначень передбачають у відповідних кошторисах цільові кошти на
фінансування Програми. Загальна сума фінансування програми складає 21500 гривень.
4. Очікувані результати
Виконання Програми забезпечить:
практичну реалізацію статті 57 Конституції України щодо гарантування кожному знати свої права та
обов'язки;
практичну реалізацію положень Національної програми правової освіти населення , затвердженої Указом
Президента України від 18.10.2001 р. № 992/2001;
підвищення рівня правової культури громадян району;
підвищення рівня правової інформованості населення району;
поширення серед населення району знань про державу і право, в т. ч. через засоби масової інформації, широке
розповсюдження правової літератури;
активну участь в організації і здійсненні заходів із правової освіти населення району органів державної
виконавчої влади, місцевого самоврядування, правоохоронних органів, підприємств, установ, організацій
незалежно від форм власності, об'єднань громадян, навчальних та культурних закладів, засобів масової
інформації.
5. Координація та контроль за виконанням Програми
Координація роботи з виконання Програми покладається на Зіньківську районну міжвідомчу координаційно –
методичну раду з правової освіти населення, створену при районній державній адміністрації. Зіньківській районній
міжвідомчій координаційно – методичній раді з правової освіти населення залучати до правоосвітницької роботи в районі
структурні підрозділи місцевих центрів надання безоплатної вторинної правової допомоги
Керівник Зіньківської районної міжвідомчої координаційно – методичної ради з правової освіти населення щороку до
01 лютого інформує районну раду про хід виконання Програми.
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6. Основні заходи щодо реалізації Програми правової освіти населення району на 2016-2020 роки
Зміст заходу

Виконавці

Прогнозований обсяг
фінансування з районного
бюджету

Строк
виконання

2016 2017 2018 2019 2020
рік
рік
рік
рік
рік
1. Аналізувати стан правової освіти населення та
розглядати це питання на засіданнях колегій районної
державної адміністрації.

районна МКМР з правової освіти
населення, районна державна
адміністрація

Щорічно
2016-2020

-

-

-

-

-

2. Вживати організаційні, методичні та інші заходи щодо
поліпшення ефективності діяльності МКМР

районна МКМР з правової освіти
населення, райдержадміністрація

Постійно

-

-

-

-

-

3. Запровадити проведення семінарів - практикумів для
відповідальних працівників органів виконавчої влади та
місцевого самоврядування

райдержадміністрація, районна
МКМР з правової освіти населення
спільно з місцевим центром з
надання вторинної правової
допомоги

Щорічно
2016-2020

-

500

500

500

500

4. Забезпечувати надання державним службовцям
комплексу знань з питань правового забезпечення
державного управління та державної служби, що
включатиме вивчення основ правознавства та відповідних
актів законодавства.

райдержадміністрація спільно з
місцевим центром з надання
безоплатної вторинної допомоги

Щорічно
2016-2020

-

500

5. Вжити заходів щодо підвищення рівня правових знань
керівників юридичних служб підприємств, установ,
організацій,

райдержадміністрація спільно з
місцевим центром з надання
безоплатної вторинної допомоги

Щорічно
2016-2020

-

-

-

-

-

6. З метою підвищення професійних знань майбутніх
спеціалістів забезпечити стажування студентської молоді,
яка навчається в юридичних закладах.

відділ організаційно-кадрової роботи
апарату районної державної
адміністрації

Щорічно
2016-2020

-

-

-

-

-
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500 500

500

7. Здійснювати правоосвітницьку роботу серед молоді
району шляхом видання та безкоштовного
розповсюдження брошур правової тематики.

відділ освіти райдержадміністрації,
служба у справах дітей
райдержадміністрації,

Щорічно
2016-2020

1500 1500 1500 1500 1500

8. Забезпечити проведення правоосвітньої роботи серед
дошкільнят, шкільної та студентської молоді шляхом
організації та проведення для них масових
заходів(семінарів, "круглих столів"та ін.).

відділ освіти райдержадміністрації,
сектор у справах молоді та спорту
райдержадміністрації, Зіньківський
районний центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді

Щорічно
2016-2020

1000 1000 1000 1000 1000

9. З метою професійної орієнтації молоді забезпечувати
проведення олімпіад, конкурсів, вікторин та інших змагань
з правових питань.

відділ освіти райдержадміністрації,
Зіньківський районний центр
соціальних служб для сім’ї дітей та
молоді, сектор у справах молоді та
спорту райдержадміністрації

Щорічно
2016-2020

700

700

700

700

700
.

10. Створити та активізувати діючі правові гуртки, клуби в
загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних
закладах, бібліотеках.

відділ освіти райдержадміністрації,
сектор культури та туризму РДА

Щорічно
2016-2020

-

-

-

-

-

11. Проводити перевірки стану правоосвітньої та
правовиховної роботи в дошкільних, загальноосвітніх,
професійно - технічних навчальних закладах. Надавати
методичну допомогу.

відділ освіти,
районна МКМР з правової освіти
населення

Щорічно
2016-2020

-

-

-

-

-

12. Практикувати організацію опитувань з питань держави
та права, ефективності правоосвітньої діяльності серед
молоді в районі.

районна МКМР з правової освіти
населення спільно з
сектором у справах молоді та спорту
райдержадміністрації

Щорічно
2016-2020

-

-

-

-

-

13. Забезпечувати роботу громадської приймальні для
надання первинної правової допомоги малозахищеним
верствам населення.

районна МКМР з правової освіти
населення райдержадміністрації,
райдержадміністрація

Щорічно
2016-2020

-

-

-

-

-

14. Проводити огляди - конкурси:
на кращу організацію правовиховної роботи в закладах
освіти та культури;

відділ освіти райдержадміністрації,
служба у справах дітей
райдержадміністрації, сектор

Щорічно
2016-2020

-

-

-

-

-
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культури та туризму РДА
15. З метою набуття правових знань та навичок їх
використання у повсякденному житті, організувати
проведення для дітей, які перебувають на обліку служби у
справах дітей, заходів до Дня захисту дітей, Дня прийняття
Конвенції ООН про права дитини.

райдержадміністрація, служба у
справах дітей райдержадміністрації

Щорічно
2016-2020

300

300

300

300

300

16. Активізувати поширення педагогічного досвіду з метою
пропаганди нових технологій навчання, ефективності
уроків права та організації позакласної правовиховної
роботи.

відділ освіти райдержадміністрації

Щорічно
2016-2020

-

-

-

-

-

20. Забезпечувати організацію громадського обговорення
проектів нормативно – правових актів з актуальних питань
державотворення. Інформувати громадськість щодо
проходження формування і реалізацію державної політики
у сфері держслужби, підготовки і прийняття проектів
законів та інших нормативно – правових актів.

райдержадміністрація
Щорічно
2016-2020

-

-

-

-

-

Всього коштів:

21500 грн.
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3500 4500 4500 4500 4500

