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КАМ, ЯНКА-БУЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА AД,{IHI С ТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Кам'янка-Бузька

Про проzралrу правовоi освimu
населення на 2017 -2018 рокu

На виконаннrI cTaTTi 57 КонституцiТ УкраiЪи, пункту 4 cTaTTi 25, Закону
УкраiЪи кПро мiсцевi державнi адмiнiстрацii>, Указу Президента УкраiЪи
вiд 18 жовтня 2001 року j\Ъ 99212001 <Про Нацiональну пр,рграму правовоТ
освiти населення), постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 29 травня \925
року М З66 <Про Програму правовоТ освiти населення Украiни)> та з метою
пiдвищення.рiвня правовоi освiти населеннrI району:

1. Затвердити:
1.1. Програму правовоi освiти населення Кам'янка-Бузъкого району на

201-7 -20 18 роки (надалi-Програма), що додаеться.
1.2. Заходи iз забезпечення виконання Програми правовоi освiти

населення Кам'янка-Бузького району на 2017-20|8 роки, що додаються.
2.Вiдповiдальним виконавцям забезпечити реалiзацiю визначених

Програмою заходiв та iнформувати Головне територiальне управлiння юстицii
у Львiвськiй областi щороку до 20 сiчня.

З. Вiддiлу комунiкацiй з громадськiстю, органiзацiйноi та iнформацiйноi
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дiяльностi (Л.Мороз) забезпечити висвiтлення
засобах масовоТ iнформацii.
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зАтвЕрд}ItЕно
розпорядженням

прогрлмл

голови райдержадмiнiстрацiТ

правовоI освimu населення Кам'янка-Бузькоzо рuйону
на 2017-2018 рокu

I. Загальнi положення:

Становлення УкраiЪи як демократичноi, правовоi держави, формування
Засад |ромадського суспiльства зумовлюють необхiднiсть пiдвищення. рiвня
правовоi культури населення.

Потребують вирiшення питання подaльшого розвитку дравосвiдомостi
населення, подолання правового нiгiлiзму, задоволення потреб громадян.у
одержаннi знань про право. Це може бути забезпечено, насамперед, шляхом
удоскон€rлення правовоi освiти населення.

Правова ocBiTa - скJIадова частина системи освiти, що полягае в
проведеннi комплексу заходiв виховного, навчuшьного та iнформацiйного
характеру, спрямованих на створення умов для набуття громадянами обсягу
правових знань i навичок у Тх застосуваннi, необхiдних для реалiзацiТ ними
cBoik прав i свобод, а також виконання обов'язкiв.

Програма правовоТ освiти населення Кам'янка-Бузького району на 20IЗ-
201-5 роки (надалi-Програма) передбачае подutльше створення необхiдних умов
для набуття широкими верствами населення району громадян до джерел
ПРавОвоi iнформацiТ, а також визначае ocHoBHi напрями правоосвiтньоТ
дiяльностi та першочерговi заходи щодо ix реалiзацii.

?

II. Мета i завдання Програми

МеТОЮ Програми е пiдвищення загального рiвня правовоi культури та
ВДоскон€Lлення системи правовоi освiти населення областi, набуття
ГРОМаДЯНами необхiдrrого рiвня правових знань, формування у них поваги до
ПРаВа, ЗаJIУЧення ik до участi в удосконаленнi системи правовоi освiти.

Правова ocBiTa мае здiйснюватися в ycix дошкiльних, загаJIьноосвiтнiх,
професiЙно-технiчних, вищих навчzLлъних закладах i закладах пiслядипломноi
освiти.

Метою Програми с:
- УТВеРДЖеННЯ ryманiстичних правових iдеЙ, загашьнолюдських та

НацiОналЬних правових цiнностей, високих морuшьних засад у суспiльному
життi;

Удоскон€Lпення системи правовоТ освiти населення областi;
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- набуття громадянами необхiдного рiвня правових знань,

формування у них поваги до права, пiдвищення загаlIъного рiвня правовоТ
культури;

- виховання |ромадянина, здатного вiдстоювати та захищати своi
права;

формування активноi життсвоТ позицii;
визнання правовоТ освiти населення одним iз основних чинникiв

формування високоi правосвiдомостi i правовоi культури окремих громадян та
всього суспiльства;

- активна участь в органiзацiI i здiйсненнi заходiв iз правовоi освiти
населеннrI органiв виконавчоi влади, мiсцевого самоврядуваннrI, навчапьних та
культурних закладiв, наукових установ, мiжвiдомчих координацiйно-
методичних рад з правовоi освiти населення, засобiв MacoBoi iнформацii та
поеднання комплексу заходiв у сферi правовоi освiти, що здiйснюються цими
органами, органiзацiями, закладами й установами;- органiчне посднання правовоi освiти
професiйно-технiчною i вищою освiтою;

напрямlв 1

t;,

iз заг€шьною середньою,

.i

бази для реалiзацii ycixрозроблення cyracHoT методологiчноТ
фор, правоосвiтньоi дiяльностi;
цадання правовоi освiти навчЕLпьними закладами як державноi, так i

- полiпшення умов для здiйснення творчоТ, благодiйноi та iншоi
суспiльно-корисноi дiяльностi у сферi правовоi освiти;

iнших форr власностi;

освlти;
з€tlr)п{ення |ромадян до 1..lacTi в удосконаленнi системи правовоi

сприяння caMoocBiTi населення з питань права i держави;
забезпечення вiдкритостi правовоТ iнформацii, доступу Bcix версдв

населеннrI до ii джерел;
- систематичне i безперервне поширення серед населеннrI знань про

ДеРЖаВУ, у тому числi шляхом оприлюднення в офiцiЙних виданнях, iнших
засобах масовоi iнформацii нормативно-правових aKTiB, видання офiцiйних
збiрникiв aKTiB законодавства та KoMeHTapiB до них, широкого розповсюджФrня
правовоi лiтератури;

- формування нетерпимостi до насильства, правопорушень та
злочинiв.

Основними завданнями Програми е:

- створення н€Lпежних умов для набуття громадянами знань про своТ
права, свободи та обов'язки;

- забезпечення вiльного доступу громадян до джерел правовоТ
iнформаuii;

пiдвищення рiвня правовоТ. пiдготовки населення, насамперед
y^rHiBcbKoi та студентськоI молодi, громадян, якi перебувають на державнiй
службi, працюють в органах мiсцевого самоврядування, обранi депутатами
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мiсцевих рад, викJIадачiв правових дисциплiн, журнЕtлiстiв, якi висвiтлюють
правову тематику;

- широке iнформування населення про правову полiтику держави та
чинне законодавство;

- сприяння подоланню правового нiгiлiзму в суспiльствi;

здlисненн1 комплексу заходlв
характеру, спрямованих на

удосконzLлення системи правовоi освiти населеннrI, збереження та
розвиток вiтчизняних традицiй у цiй сферi.

III. OcHoBHi напрями реалiзацii Програми

Правова ocBiTa населення полягас у
виховного, навч€шьного та iнформацiйного
створення нzLпежних умов для набуття громадянами району обсягу правових
знань та навичок у ix застосуваннi, необхiдних для реалiзацiТ громадянами
своТх прав i свобод, а також виконання tIоюIадених на них обов'язкiв.

Правова ocBiTa е складовою частиною системи ocBiT4 i мае на MeTi
;ll;

ормування високого рiвня правовоТ культури та правосвiдомостi, Ii цiннiсних
орiентирiв та активноТ позицii як члена |ромадянсъкого суспiльства.

Надання правовоi освiти мае здiйснюватися у Bcix дошкiльних,
загальноосвiтнiх, професiйно-технiчних навч€Lльних закладах району.

Початкова правова ocBiTa здобуваеться у дошкiльних .навч€LгIьних

Закладах, де дiтям надаються початковi знання про норми поведiнки,
формуютъся навички ik дотримання, виховуеться повага до батъкiв, людей
похилого BiKy тощо.

У дошкiльних навч€lJIьних закладах правове навчання i виховання
здiйснюсться на ocHoBi про|рам, рекомендацiй i методичних вказiвок.

Надалi правова ocBiTa надаеться загальноосвiтнiми, професiйно-
технiчними навч€lJIьними закладами.

Обсяг i змiст обов'язкового курсу з правознавства визначаеться для
ЗаГалЬноосвiтнiх навчаJIьних закладiв - потребою суспiлъства у вихованнi
правосвiдомого громадянина.

У загальноосвiтнiх, професiйно-технiчних навч€шьних закJIадах району
ЗдiЙснюеться широка позакJIасна робота з правового навчаннrI i виховання, до
яКоi залуlаються вченi, представники правозахисних органiзацiй, працiвники
правоохоронних органiв, iншi фахiвцi галузi права.

Активну участь у практичнiй реалiзацii Програми беруть мiсцевi центри
З НаДаНня безоплатноТ вторинноТ правовоi допомоги, основними завданнями
ЯКИХ € пiдвищення правовоТ свiдомостi, культури та освiченостi населення
(правопросвiтництво); надання безоплатноi первинноi та вторинноi правовоТ
ДОПоМоГи; забезпечення доступу до електронних cepBiciB MiHicTepcTBa юстицiТ
Украiни.

З метою задоволення потреб працiвникiв у правових знаннях у процесi
Виконання ними своiх трудових функцiЙ i завдань, приЙнятгя рiшень, реалiзацii



наданих прав i обов'язкiв на пiдприемствах, в

форrvt власностi здiйснюсться правове навчання.
установах i органiзацiях ycix

Складовою частиною правовоТ освiти е caMoocBiTa громадян з питань

права i держави.
правова ocBiTa здiйснюсться iз застосуванням сучаснИХ iНфОРМаЦiЙНИХ

технологiй, зокрема елементiв дистанцiйного навчання.

з метою розвитку правовоi освiти населення мiсцевi органи виконавчот

влади, органи *iaц""оrо самоврядуваншI в межах своеi компетенцii вживаютъ

заходiВ !о ро.-"реннЯ мережi спецiалiЗованиХ навчzlJIъНих закладiв, бiблiотек,

збiльшенн" кiлъкЬстi друкЬваних та аудiовiзуалъних засобiв масовоi iнформацii

правового спрямування в раион1.
Засоби масовоi iнформацii району систематично iнформуЮть населеннЯ

про нацiон€lJIьне законодавство, дiяльнiсть органiв законодавчоi, виконавчоi,

судовоi влади, а також про стан правопорядку, боротьби з правопорушеннями,

особливо серед неповнолiтнiх, профiлактику ik вчинення тощо.

IV. Очiкуванi результати

Реалiзацiя Програми сприятиме.,
- пiдвищенню рiвня правовот культури як окремих громадян, так l

суспiльства в цiлому, зокрема щодо змiсту основних реформ, якi проводяться

загаJIьноосвiтнiх, професiйно-технiчних,

Урядом УкраIни;
- формуванню в |ромадян поваги до права, гуманlстичних правових

iдей, нацiоналiн"" правових цiнностей, подоланню правового нiгiлiзму;
- полiпшенню якостi пiдготовки вчителiв та викладачiв правових

дисциплiн, пiдвищенню ефективностi викJIадання цих дисциплiн - у
вищих навчzlлъних закладах та

закладах пiслядипломноТ освiти;
зменшенню кiлькостi правопорушень у зв'язку з ik профiлактикою

та вирiшенню проблемних питань у правовий спосiб;
- пiдвищенню рiвня правовоi обiзнаностi населення; Ь

- практичнiй реалiзацii cTaTTi 57 Конституцii Украiни щодо

гарантування кожному права знати своI права та обов'язки;

- практичнiй реалiзацii положень НацiональноТ програми правовоТ

освiти населення, затвердженоi Указом Президента Украiни вiд 18.10.2001 р.

J\Ъ 99212001;
- практичнiй реалiзацii Закону Украiни <про безоплатну правову

допомоry)).



ЗАТВЕРДЖЕНО

Заходи iз забезпечення виконання
Програми правовоi освiти населення КамОянка-Бузького району

на20|7-2018 роки

1. Вживати своеi компетенцii заходiв практичноi1. Вживати у межах cBoei компетенцtt заходlв щодо практичноl

реалiзацii Програми, систематично аналiзувати стан правовоi освiти населення
та вносити пропозицii щодо його вдоскон€tлення.

Кам'янко-Бузьке Бюро правовоi допомоги
Буського мiсцевого центру з Ёадання
безоплатноТ вторинноi правовоi допомоги.

.1рi'

TepMiH: протягом 20t7-20t8 poKiB ц

2. Спрямувати змiст навчання державних службовцiв, посадових осiб
мiсцевого самоврядування на оновлення та поглиблення знань у галузi
конституцiйного законодавства, з питань державноТ служби, служби в органаХ
мiсцевого самоврядування, антикорупцiйного законодавства.

Кам'янко-Бузьке Бюро правовоТ допомоги
Буського мiсцевого центру з наданшI
безоплатноТ вторинноi правовоТ допомоги,
вiддiл освiти райдержадмiнiстрацii.

TepMiH: протягом 2017-2018 poKiB

З. Впроваджувати в установленому порядку проведення в молодiжних
аудиторiях, тр}дових колективах заходiв правовиховного характеру, пiд час
яких ознайомлювати з актами законодавства, що спрямованi на заборону
пропаганди жорстокостi, насилъства, бездуховностi, незаконного обiгу
наркотичних речовин, попередження негативного впливу вживання
наркотичних засобiв, €tлкоголю, тютюнових виробiв на здоров'я та
взаемовiдносини в ciM'i.

Кам'янко-Бузьке Бюро правовоi допомоги
Буського мiсцевого центру з надання
безоплатноТ вторинноi гrравовоi допомоги,
вiддiл освiти райдержадмiнiстрацii, сектор
культури райдержадмiнiстрацii,

розпорядженням
iнiстрацii

TepMiH: протягом 2017-2018 poKiB
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4. Вжити заходiв щодо налагодження спiвпрацi з громадськими
органiзацiями, благодiйними фондами та iншими об'еднаннrIми громадян у
сферi правоосвiтнъоТ та правовиховноТ роботи.

Кам'янко-Бузъке Бюро правовоi допомоги
Бусъкого мiсцевого центру з наданнrI
безоплатноi вторинноi правовоi допомоги,
вlддlл освlти раидержадмlнlстрацl1.

TepMiH: протягом 2017-2018 poKiB

5. Вивчати та ан€шiзувати стан правоосвiтньоi та правовиховноi роботи у
навчЕLгIьних закJIадах. Результати перевiрок з вiдповiдними рекомендацiями
щодо покращення роботи розгля дати на засiданнях районноi МКМР.

Вiддiл освiти райдержадмiнiстрацiТ
,$

TepMiH: протягом 2017-2018 poKiB

6. Забезпечувати проведення ceMiHapiB, стажуванъ юрисконсультiв
навчЕtльних закладiв, класних керiвникiв, заступникiв директорiв шкiл з
виховноi роботи, методистiв дошкiльних навчzllrьних закладiв, вйхователiв iз
з€Lлученням наукових працiвникiв та фахiвцiв-практикiв у галузi права.

Вiддiл освiти райдержадмiнiстрацiТ,
Кам'янко-Бузьке Бюро правовоi допомоги
Буського мiсцевого центру з надання
безоплатноi вторинноi правовоi допомоги.

TepMiH: протягом 2017-2018 poKiB

7. Проводити робоry з позашкiльноi освiти та виховання дiтей шляхом
оптимiзацiТ роботи гурткiв, клубiв, лекторiiв правоосвiтнъого профiлю в
навч€uIьних закладах та бiблiотеках областi.

Вiддiл освiти райдержадмiнiстрацii,
Сектор культури райдержадмiнiстрацiТ,
Кам'янко-Бузьке Бюро правовоТ допомоги
Бусъкого мiсцевого центру з надання
безоплатноi вторинноi правовоТ допомоги.

TepMiH: протягом 2017-2018 poKiB



8. Проводити
конкурси, вiкторини,
тематику.

серед 1^rHiBcbKoi молодi та
брейн-ринги, iнтелектуальнi

1нших верств населення
i.p" тощо на цравову

Вiддiл освiти райдержадмiнiстрацii,
Сектор культури райдержадмiнiстрацiТ,
Кам'янко-Бузьке Бюро правовоi допомоги
Буського мiсцевого центру з надання
безоплатноТ вторинноi правовоi допомоги.

TepMiH: протягом 2017-20|8 poKiB

9. Забезпечувати висвiтлення в мiсцевих засобах масовоТ iнформацii та
iнтернет-сайтах дiючого законодавства, акту€rльних правових питань,
iнновацiйних реформ, юридичних консультацiй. t;

Вiддiл комунiкацiй з ,, громадськiстю,
органiзацiйноТ та iнформацiйноi дiяльноgгi

10. Залуlати до роботи консультативних, дистанцiйних та мобiльних
пунктiв фахiвцiв у галузi права для надання сiльському населенню

Кам'янко-Бузьке Бюро правовоi допомоти
Буського мiсцевого центру з надання
безоплатноi вторинноi правовоi допомоги.

TepMiH: протягом 2017-2018 poKiB

11. Органiзовувати проведення конференцiй, ceMiHapiB, робочих
зустрiчей, навчulJIьних ceMiHapiB, круглих столiв тощо з питань безоплатноТ
правовоi допомоги.

Кам'янко-Бузьке Бюро правовоi допомоги
Буського мiсцевого' центру з надання
безоплатноi вторинноi правовоi допомоги.

TepMiH: протягом 2017-20|8 poKiB

L2. Надавати безкоштовну правову доцомоry малозабезпеченим
верствам населення в примiщеннях мiсцевих центрiв з надання БВПЩ, у тому
числi бюро правовоi допомоги.



Кам'янко-Бузьке Бюро правовоi допомоги
Буського мiсцевого центру з надання
безоплатноi вторинноi правовоi допомоги,
Управлiння соцiального захисту населення

р айдержадмiнi страцii.

TepMiH: протягом 2017-2018 poKiB

13. Здiйснювати пiдготовку та розповсюдженнrI методичних матерiалiв з

питань наданнrI безоплатноi правовоТ допомоги.

Кам'янко-Бузъке Бюро правовоI допомоги
Буського мiсцевого центру з надання
безоплатноi вторинноi правовоi допомоги.

TepMiH: протягом 201_7,2018 poKiB '

..i
14. Проводити тижнi правових знань в районi з учнlвською молоддю та

iншими верствами населе"r, (до рiчницi . д"" прийняiтя Конституцii Украrilи
_ 26 червня;.до ,,Щня юриста - 8 жовтня; до Щня прав людини _ 10 .рудня тощо).

Вiддiл освiти райдержадмiнiстрацiТ,
Кам'янко-Бузьке Бюро правовоi допомоги
Буського мiсцевого центру з надання
безоплатноi вторинноi правовоi допомоги.

TepMiH: протягом 201-7,2018 poKiB

15. Проводити правоосвiтнi заходи на пiдприсмствах, в установах,
органiзацiях з метою пiдвищеннrl правовоi освiти серед працюючого населення.

Управлiння соцiального захисту населЪння

райдержадмiнiстрацiТ,
Кам'янко-Бузьке Бюро правовоi допомоги
Буського мiсцевого центру з надання
безоплатноТ вторинноi правовоТ допомоги.

TepMiH: протягом ZЛtt,ZOt8 poKiB

1б. Органiзувати роботу щодо правовоi освiти громадян у бiблiотеках

району шIляхом проведення книжкових виставок, пiдбiрок гЕLзетних i
журн€lльних статей на правову тематику, оглядiв юридичноi лiтератури та

iнформування про HoBi видання.

Сектор кулътури райдержадмiнiстрацiT,

t



\

Кам'янко-Бузъке Бюро правовоТ доrтомоги
Буського мiсцевого центру з надання
безоплатноi вторинноi правовоi допомоги.

TepMiH: протягом 20l7-20t8 poKiB

раидержадмlнlстрац11,
справах дlтеи

20. Забезпечити постiйне надання
правовоi допомоги на територii району.

1 9. Прово дити iнформацiйно-роз'яснюв€ulьнi та комунiкативнi заходи.

Кам'янко-Бузъке Бюро правовоi допоЙоги
Буського мiсцевого центру з надання
безоплатноi вторинноТ правовоi допомоги.

TepMiH: протягом 2017-2018 poKiB

безоплатноi первинноТ та вторинноТ

Кам'янко-Бузьке Бюро правовоТ допомоги
Бусъкого мiсцевого центру з надання
безоriлатноi' вторинноi правовоТ допомоги.

TepMiH: протягом 20|7-2018 poKiB l

17. Запровадити проведення правових лекторiiЪ для )^rнiвсъкоi молодi,
ЩО ПеРебУвае на внутрiшньошкiльному облiку (облiку в кримiнальнiй полiцii).

Вiддiл освiти
служба у
райдержадмiнiстрацiI, Кам'янко-Бузьке
Бюро правовоi допомоги Буського
мiсцевого центру з надання безqплатноi
вторинноТ правовоI допомоги.

TepMiH: протягом 2017-2018 poKiB
Ф

18. ПРОВОдити правопросвiтницькi заходи для громад та спlльнот,
зокрема щодо можливостей вирiшення правових питань та змiсту основних
реформ, що проводяться Урядом УкраiЪи.

Кам'янко-Бузьке Бюро правовоТ допомоги
Буського мiсцевого центру з наданшI
безоплатноi вторинноТ правовоТ допомоги.

TepMiH: протягом 2017-2018 poKiB



L

Бпд.
2|. Забезпечити н€tлежну якiсть послуг, що надаються клiентам системи

Кам'янко-Бузьке Бюро правовоi допомоги
Буського мiсцевого центру з надання
безоплатноi вторинноТ правовоI допомоги.

TepMiH: протягом 2017-20|8 poKiB


