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ПРОГРАМА
правової освіти населення Гадяцького району на 2011-2016 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 основні завдання
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 та формування у них
поваги до права.
Основними завданнями Програми є:
створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права,
свободи та обов’язки;

-

-

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;
широке інформування населення про правову політику держави та
законодавство;
забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової ін формації;
вдосконалення системи правової освіти населення.
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 законодавством.
Виконавці програми щороку в межах бюджетних призначень передбачають у
відповідних кошторисах цільові кошти на фінансування Програми.
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 18.10.2001р.
№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, органів юстиції, правоохоронних органів, підприємств,
установ, організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян,
навчальних та культурних закладів, міжвідомчих координаційнометодичних рад з правової освіти населення, засобів масової інформації.
5. Координація та контроль за виконанням Програми

Координація роботи за виконанням Програми покладається на Гадяцьку
районну міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення,
створену при районній державній адміністрації.
Керівник апарату
Райдержадміністрації
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ЗАХОДИ
по виконанню Програми правової освіти населення
Гадяцького району на 2011-2016 роки
Зміст заходу
1. Проаналізувати стан правової освіти
населення та розглядати це питання на
нараді у голови районної державної
адміністрації.
2. Вивчити та проаналізувати діяльність
міжвідомчої
координаційно-методичної
ради (далі - МКМР) з правової освіти
населення.
Вживати
організаційні,
методичні
та
інші
заходи
щодо
поліпшення її ефективності.
3. Надавати консультації та методичну
допомогу посадовим особам – членам
МКМР, проводити їх стажування.
4. Забезпечити висвітлення в засобах
масової інформації актуальних правових
питань, приділивши особливу увагу
роз’ясненню
відповідних
актів
законодавства
та
практики
їх
застосування.
5. Започаткувати рубрики у засобах
масової інформації - сторінки правової
тематики.
6. Забезпечити проведення олімпіад,
конкурсів, вікторин та інших змагань з
правових питань.
7. Забезпечити роботу громадських
приймалень
для
надання
правової
допомоги
малозахищеним
верствам
населення.
8. Проводити вивчення стану
правоосвітньої та правовиховної роботи в
загальноосвітніх, професійно-технічних
навчальних закладах району, надавати
методичну допомогу.

Виконавці

Строк
виконання
Районна міжвідомчо- Щорічно
методична рада з
правової
освіти
населення
Березенко О.М.
Постійно
МКМР

Гадяцьке
районне Постійно
управління юстиції
Районне
юстиції

управління Щорічно

Районне
юстиції

управління Щорічно

Відділ
освіти Щорічно
райдержадміністрації,
районне управління
юстиції
Щорічно
Районне
юстиції
Районне
юстиції

управління
Протягом
управління навчального року

9. Організувати проведення для дітей, які
перебувають на обліку служби у справах
дітей райдержадміністрації заходів до Дня
захисту дітей, Дня прийняття Конвенції
про права дитини.
10.
Забезпечити
проведення
правоосвітньої роботи серед шкільної та
студентської молоді шляхом організації та
проведення семінарів, «круглих столів»,
конференцій.
11. Сприяти співпраці з громадськими
організаціями у проведенні семінарів,
«круглих столів», тренінгів на правову
тематику.

12. Проводити семінари-навчання для
підвищення
рівня
правових
знань
керівників районних осередків політичних
партій.
13. Активізувати поширення педагогічного
досвіду з метою пропаганди нових
технологій навчання, ефективності уроків
права та організації позакласної правової
роботи
14. На базі дошкільних навчальних
закладів
та
загальноосвітніх
шкіл
проводити заняття юридичних всеобучів
для батьків з питань прав та обов’язків
батьків та дітей
15. Вивчити, узагальнити та поширити
досвід кращих навчальних закладів і
викладачів з питань організації правового
навчально-виховного процесу.

Керівник апарату
райдержадміністрації

Служба у справах
дітей
районної
державної адміністрації, центр соціальних
служб для сім’ї, дітей
та молоді, районне
управління юстиції
Відділ
освіти
райдержадміністрації,
центр
соціальних
служб для сім’ї, дітей
та молоді, районне
управління юстиції
Відділ у справах
сім’ї,
молоді
та
спорту
райдержадміністрації,
центр
соціальних
служб для сім’ї, дітей
та молоді, районне
управління юстиції
МКМР

Щорічно у
червні та
листопаді

Щорічно

Постійно

Щорічно

Відділ
освіти Постійно
райдержадміністрації

Служба у справах
дітей
райдержадміністрації,
районне управління
юстиції
Відділ
освіти
райдержадміністрації,
районне управління
юстиції

О. Афанасьєв

Постійно

Протягом
навчального року

