Програма правової освіти населення
у Первомайському районі
на 2009-2013 роки

2009 рік

1. Загальні положення
Відповідно до Указу Президента України від 18 жовтня 2001
року № 992/2001 «Про національну програму правової освіти населення»,
«Програми правової освіти населення у Миколаївській області на 2008-2013
роки», затвердженої рішенням обласної ради від 19 вересня 2008 року №3, з
метою повного організаційного, матеріально-технічного, фінансового та
методичного забезпечення реалізації Програми правової освіти населення у
Первомайському районі розроблено Програму правової освіти населення у
Первомайського району на 2009-2013 роки.
Стабільність становлення України як демократичної, правової
держави, формування основних засад громадянського суспільства
зумовлюють необхідність постійного та поетапного підвищення рівня
правової культури населення.
Потребують вирішення на державному рівні питання подальшого
розвитку правосвідомості населення, подолання правового нігілізму,
задоволення потреб громадян в одержанні знань про право. Це може бути
забезпечено, насамперед, шляхом удосконалення правової освіти населення.
Програма правової освіти населення у Первомайському районі
на 2009-2013 роки 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 право освітньої діяльності та першочергові заходи
щодо їх реалізації.
2. Мета і 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.
Основними завданнями Програми є:
підвищення рівня правової підготовки населення, насамперед учнівської
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;
вдосконалення системи правової освіти населення, збереження та розвиток
вітчизняних традицій у галузі права.

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
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань
громадян, навчальних та культурних закладів, наукових установ,
міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової світи населення,
видавництв та видавничих організацій, засобів масової інформації та
поєднання комплексу заходів у сфері правової освіти, що здійснюються цими
органами, закладами і установами;
органічного поєднання правової освіти із загальною середньою, професійнотехнічною і вищою освітою;
розроблення сучасної методологічної бази для реалізації усіх напрямів і форм
право освітньої діяльності;
поліпшення умов для здійснення творчої, благодійної та іншої суспільнокорисної 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;
безпосередньої участі юристів відповідно до галузевої спеціалізації у
поширенні правових знань.
3. Основні напрями реалізації Програми
Правова освіта населення полягає у здійсненні комплексу 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.
Правова освіта є складовою частиною системи освіти і має на меті
формування високого рівня правової культури та правосвідомості особи, її
ціннісних орієнтирів та активної позиції як члена громадянського
суспільства.
Надання правової освіти здійснюється в навчальних закладах усіх типів
і усіх форм власності.
Складовою частиною правової освіти є самоосвіта громадян з питань
права і держави.

Правова освіта здійснюється із застосуванням сучасних інформаційних
технологій, зокрема елементів дистанційного навчання.
Розроблення пропозицій щодо координації діяльності органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян,
навчальних та культурних закладів, наукових установ, видавництв та
видавничих організацій, засобів масової інформації у сфері правової освіти, а
також надання методичної допомоги у проведенні цієї діяльності здійснює
районна координаційно-методична рада з правової освіти населення.
Засоби масової інформації систематично інформують населення про
національне законодавство, діяльність органів законодавчої, виконавчої,
судової влади, а також про стан правопорядку, боротьбу з
правопорушеннями.
Державні заклади, підприємства та організації культури проводять
відповідну право освітню та правовиховну діяльність.
З цією метою за участі органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, в тому числі відповідних управлінь юстиції, навчальних
закладів і наукових установ на громадських або договірних засадах
створюються лекторії, кінолекторії, проводяться виставки друкованої
продукції правового спрямування, зустрічі з фахівцями-юристами,
конференції, юридичні читання та інші заходи.
4. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування заходів, передбачених цією Програмою, здійснюється
за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених
чинним законодавством.
4. Основні заходи із забезпечення виконання Програми та їх
фінансування
№
п/п

Зміст заходу

1
1

2
Систематично вивчати і
аналізувати стан правової
освіти
населення,
віднаходити нові шляхи та
методи її проведення та
вносити пропозиції щодо її
вдосконалення

2

Організовувати проведення
конференцій, семінарів з
питань підвищення рівня
правової
культури
населення району

Відповідальні виконавці

3
Первомайське
міськрайонне управління
юстиції (за узгодженням),
районна
координаційнометодична рада з правової
освіти
населення
по
Первомайському
району
(за узгодженням), відділ
освіти
райдержадміністрації
Первомайське
міськрайонне управління
юстиції,
районна
координаційно-методична
рада з правової освіти
населення
по
Первомайському району(за
узгодженням)

Термін
виконання
(роки)
4
Щопівроку

2009-2013
роки

Щорічний обсяг фінансування
2009
2010
2011
2012

____

____

5
____

500

500

500

2013

____

500

500

3

Забезпечувати проведення
навчальнометодичнихсемінарів
з
питань правової освіти для
викладачів
правових
дисциплін загальноосвітніх
навчальних закладів із
залученням
фахівцівпрактиків у галузі права

Відділ
освіти
райдержадміністрації,
Первомайське
міськрайонне управління
юстиції (за узгодженням)

2009-2013
роки

____

____

____

____

____

4

Забезпечувати висвітлення
через
засоби
масової
інформації
актуальні
правові питання

2009-2013
роки

500

500

500

500

500

5

Вжити
заходів
щодо
висвітлення
в
засобах
масової
інформації
актуальних
правових
питань,
приділивши
особливу
увагу
роз’ясненню відповідних
актів законодавства та
практики їх застосування.
Інформувати населення про
стан
правопорядку,
боротьбу
з
правопорушеннями,
насамперед,
серед
неповнолітніх
та
їх
профілактику
Здійснювати
інформаційнопросвітницькі
заходи.
Спрямовані на подолання
тендерних
стереотипів
щодо розподілу соціальних
ролей у сім’ї

Відділ
з
питань
внутрішньої
політики,
зв’язків з громадськими
організаціями та засобами
масової
інформації,
юридичний
відділ
райдержадміністрації,
Первомайське
міськрайонне управління
юстиції (за узгодженням)
Служба у справах дітей
райдержадміністрації,
Первомайський міськвідділ
МВ
УМВС
у
Миколаївській
області,
засоби масової інформації,
Первомайське
міськрайонне управління
юстиції (за узгодженням)

2009-2013
роки

____

____

____

____

____

Щороку

____

____

____

____

____

Щороку

____

____

____

____

____

Постійно

____

____

____

____

____

2009-2013
роки

____

____

____

____

____

6

7

Проводити просвітницьку
та інформаційну роботу,
«круглі столи», семінари з
питань
попередження
насильства в сім’ї

8

Активізувати
просвітницьку роботу з
роз’яснення
прав
багатодітних
сімей
на
державну підтримку

9

Спільно з громадськими
організаціями
та
благодійними
фондами,
зареєстрованими в області,
розробити та запровадити
широку
правову
пропаганду, організувати
роз’яснення
чинного
законодавства
і
забезпечення
малозабезпечених сімей та
інших
суб’єктів,
які
потребують
посиленої
уваги
і
захисту,
юридичною літературою.

Відділ у справах сім’ї,
молоді
та
спорту
райдержадміністрації,
центр соціальних служб
для дітей, сім’ї та молоді,
Первомайське
міськрайонне управління
юстиції (за узгодженням)
Відділ у справах сім’ї,
молоді
та
спорту
райдержадміністрації,
центр соціальних служб
для дітей, сім’ї та молоді,
Первомайське
міськрайонне управління
юстиції (за узгодженням)
Управління
праці
та
соціального
захисту
населення
райдержадміністрації,
Первомайське
міськрайонне управління
юстиції (за узгодженням)
Відділ
освіти
райдержадміністрації,
відділ у справах сім’ї,
молоді
та
спорту
райдержадміністрації,
управління
праці
та
соціального
захисту
райдержадміністрації,
Первомайське
міськрайонне управління
юстиції (за узгодженням)

Проводити
напередодні
професійного свята – Дня
юриста
заходи
з
поширення
серед
населення
знань
про
професію
правознавця,
історію держави і права,
інформувати громадян про
правову політику держави,
стан
законності
і
правопорядку,
забезпечення прав і свобод
людини.
Сприяти
підвищенню
правової освіти населення
шляхом
організації
у
бібліотеках та клубних
закладах
району
книжкових
виставок,
створення
куточків
з
правознавства, своєчасно
поновлювати
бібліотечні
фонди
актуальною
літературою. Проводити у
загальноосвітніх
навчальних
закладах
району тематичні години,
«круглі
столи»,
інформаційні
хвилини,
тематичні конкурси, дні
милосердя, уроки доброти,
години
цікавих
повідомлень тощо.
Забезпечити
роботу
громадських приймалень,
організацію
«гарячих
ліній», правових куточків
для
громадян,
роботу
виїзних консультативних
пунктів.
Запровадити
роботу
правової
громадської приймальні та
надання консультацій і
роз’яснень законодавства
через всесвітню мережу
Інтернет
Вивчати і поширювати
передовий
досвід
організації та проведення
право виховної роботи
навчальними закладами і
закладами культури

Первомайське
міськрайонне управління
юстиції

Щороку

500

500

500

500

500

Відділ культури і туризму
райдержадміністрації,
відділ
освіти
райдержадміністрації,
Первомайське
міськрайонне управління
юстиції (за узгодженням)

2009-2013
роки

500

500

500

500

500

Первомайське
міськрайонне управління
юстиції

2009-2013
роки

500

500

500

500

500

Первомайське
міськрайонне управління
юстиції

2009-2013
роки

____

____

____

____

____

Відділ
освіти
райдержадміністрації,
відділ культури і туризму
райдержадміністрації,
Первомайське
міськрайонне управління
юстиції (за узгодженням)

2009-2013
роки

____

____

____

____

____

15

Сприяти
громадським
об’єднанням
району
у
проведені
семінарів,
тренінгів,
«круглих столів» з питань
забезпечення захисту прав
в свобод громадян

2009-2013
роки

____

____

____

____

____

16

Вжити
заходів
щодо
обладнання у бібліотеках
загальноосвітніх
навчальних
закладів
куточків правових знань,
кабінетів правознавства.

Відділ з питань
внутрішньої політики,
зв’язків з громадськими
організаціями та засобами
масової інформації,
Первомайське
міськрайонне управління
юстиції (за узгодженням)
Відділ освіти
райдержадміністрації

2009 рік

500

500

500

500

500

10

11

12

13

14

17

Сприяти
молодіжних
клубів

18

Сприяти
створенню
консультативних пунктів,
громадських приймалень з
метою
надання
інформаційної
та
юридичної
допомоги
молоді.
Проводити серед учнів
загальноосвітніх
навчальних
закладів
профілактичну
роботу
щодо вживання алкоголю
та наркотичних засобів,
охопити питання гендерної
політики.

19

20

створенню
правових

Залучити до проведення
правороз’яснювальної
роботи
найбільш
кваліфікованих вчених та
фахівців-практиків у галузі
права.

Відділ у справах сім’ї,
молоді та спорту
райдержадміністрації,
відділ культури і туризму
райдержадміністрації,
відділ освіти
райдержадміністрації (за
узгодженням)
Відділ у справах сім’ї,
молоді та спорту
райдержадміністрації,
Центр соціальних служб
для дітей, сім’ї та молоді
(за узгодженням).

2009-2013
роки

____

____

____

____

____

2009-2013
роки

____

____

____

____

____

Відділ освіти
райдержадміністрації,
Первомайське
міськрайонне управління
юстиції (за узгодженням)

Постійно

____

____

____

____

____

Відділ з питань
внутрішньої політики,
зв’язків з громадськими
організаціями та засобами
масової інформації, відділ
у справах сім’ї, молоді та
спорту
райдержадміністрації,
відділ культури і туризму
райдержадміністрації,
відділ освіти
райдержадміністрації (за
узгодженням)

Постійно

____

____

____

____

____

Всього

3000

3000

3000

3000

3000

Всього

15 000

