
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Р І Ш Е Н Н Я

22.09.2016                                                                            №7/14-701

                                                                   м. Лиман

Про затвердження програми

правової освіти 

населення Лиманської 

об'єднаної територіальної 

громади на 2016-2020 роки

 

На виконання розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації,

керівника обласної  військово-цивільної  адміністрації  від  01.07.2016 № 537,   з  метою

реалізації  статті  57 Конституції  України,  створення  належних  умов для забезпечення

громадянам конституційного права знати свої права і обов'язки, виховання у громадян

поваги до Закону, керуючись пунктом   22 частини першої  статті  26 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В И Р І Ш И Л А :

     1. Затвердити  програму  правової  освіти  населення  Лиманської  об'єднаної

територіальної громади на 2016-2020 роки. (Додається).

     2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради  з

питань  прав  людини,  депутатської  діяльності,  етики,  законності,  свободи  слова  та

інформації (Дятлову Л.А.) та керуючого справами міськвиконкому (Малого Р.О.).

Міський голова                                            П.Ф.Цимідан



     "СХВАЛЕНО" "ЗАТВЕРДЖЕНО"

рішенням міськвиконкому рішенням міської ради

від   ___________  № ____                           від __________№_____

ПРОГРАМА 

правової освіти населення Лиманської об'єднаної територіальної громади на 2016-

2020 роки

Становлення  в  Україні  демократичної  правової  держави,  формування  засад

громадського суспільства зумовлюють необхідність: 

- підвищення рівня правової культури населення;

- вирішення питання подальшого розвитку правосвідомості населення, подолання

правового нігілізму, задоволення потреб громадян в одержанні знань про право;

- створення належних умов для набуття населенням правових знань та навичок у

їх  застосуванні,  забезпечення  доступу  громадян  до  джерел  правової  інформації,  а

також  визначення  основних  напрямів  правоосвітньої  діяльності  та  першочергових

заходів щодо їх реалізації.

Програма правової освіти населення територіальної громади на 2016 – 2020 роки

(надалі – Програма) передбачає створення належних умов для набуття і використання

правових знань широкими верствами населення та забезпечення їх конституційного

права  знати  свої  права  і  обов'язки,  закріплює  основні  напрямки  право  освітньої

діяльності і першочергові заходи щодо їх реалізації. 

1. Основні напрямки правової освіти населення 

 Правова  освіта  населення –  процес  засвоєння знань про основи держави та

права,  виховання  у  громадян  поваги  до  закону,  до  прав  людини,  небайдужого

ставлення до порушень законності та правопорядку.

Правова  освіта  населення  полягає  в  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 своїх прав і свобод, а також виконання покладених на них

обов’язків. Правова освіта населення – це необхідний елемент правової культури.

Усі  громадяни  України  мають  право  на  набуття  необхідного  їм  мінімуму

правових  знань.  Це  право  забезпечується  розгалуженою  мережею  загальних  та

спеціалізованих  навчально-виховних  закладів  незалежно  від  форм  власності,

широким  правовим інформуванням населення  через  засоби  масової  інформації  та

культурно-освітні установи.

Правова освіта населення 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.

2. Правова освіта населення забезпечується шляхом:

- утвердження гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та національних

правових цінностей, високих моральних засад у суспільному житті;



- визнання правової освіти населення одним з основних чинників формування

високої  правосвідомості  і  правової  культури  окремих  громадян  та  суспільства  в

цілому;

- активною участю в її організації місцевих органів виконавчої влади та органів

місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів;

- ефективної діяльності громадських приймалень та надання ними безоплатної

правової допомоги;

-  підвищення  рівня  правових  знань  державних  службовців,  депутатів  міської

ради та посадових осіб органів місцевого самоврядування;

- безпосередньою участю юристів у розповсюдженні правових знань;

-  органічним  поєднанням  правової  освіти  із  загальною  середньою  і

професійною освітою, культурою, політичним, економічним, моральним, естетичним

та іншими формами виховання;

- відкритістю і доступністю до інформації про державу і право, про процеси у

правовій сфері;

-  поєднанням  державних  і  громадських,  госпрозрахункових  і  безкоштовних

засад правової освіти;

- систематичністю і безперервністю поширення і одержання знань про державу і

право;

-  диференційованим  підходом  до  навчально-виховного  право  освітнього

процесу.

3. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію  роботи,  організаційне  супроводження  та  контроль  за  ходом

виконання  Програми  здійснює  юридичний  відділ   Лиманської  міської  ради,  який

щопівроку  до  10  числа  місяця,  що настає за  звітним півріччям,  інформує Головне

територіальне управління юстиції у Донецькій області.

Відповідальні за виконання Програми щопівроку до 05 числа місяця, що настає

за звітним півріччям, інформують  юридичний відділ  Лиманської міської  ради про

виконання програми. 

5. Заходи Програми

№

з/п
Найменування заходу

Строк

виконання
Відповідальні за виконання

1 2 3 4

1. Створення  та  впровадження  соціально-

правових проектів:

Відділ  освіти  Лиманської  міської

ради,  Відділ  культури  та  туризму

Лиманської  міської  ради,

Управління  соціального  захисту

населення  Лиманської  міської

ради,  Служба  у  справах  дітей

Лиманської міської ради, Відділ у

справах  сім’ї  молоді  та  спорту

Лиманської  міської  ради,  Центр

соціально-психологічної

реабілітації  дітей  Лиманської

«Скажи «ні» пияцтву та тютюнопалінню»; Жовтень

2016 року

«Протидія  закона  та  суспільства

наркоманії»;

Квітень

2017 року

«Реалізація права на освіту в Україні»; Квітень

2018 року



міської  ради,  Лиманській  міський

центр  зайнятості,  Лиманське

відділення  поліції  Слов'янського

ВП ГУНП в Донецькій області

«Реалізація права на працю в Україні»; Квітень

2019 року

«Права  та  обов’язки  дітей  і  батьків  в

родині».

Квітень

2020 року

1 2 3 4

2. Проведення  І-ІІІ  етапів  Всеукраїнської

учнівської  олімпіади  з  правознавства  та

Всеукраїнських  учнівських  турнірів,

конкурсів  з  навчальних  предметів,

конкурсів-захисту  науково-дослідницьких

робіт в навчальних закладах.

Протягом

року

Відділ  освіти  Лиманської  міської

ради

3. Проведення: Відділ  освіти  Лиманської  міської

ради,  Відділ  культури  та  туризму

Лиманської міської ради, Служба у

справах  дітей  Лиманської  міської

ради,  сектор  опіки  піклування  та

усиновлення  дітей  Лиманської

міської  ради,  юридичний  відділ

Лиманської міської ради

місячників правових знань; У квітні

щороку

тижнів  правових  знань,  присвячених

святкуванню Дня юриста;

У жовтні

щороку

тижнів  правових  знань,  присвячених

Міжнародному дню прав людини.
У грудні

щороку

1 2 3 4

4. Проведення  навчально-методичних

семінарів  для  викладачів  правових

дисциплін  та  заступників  директорів  з

навчально-виховної  роботи

загальноосвітніх  і  професійно-технічних

навчальних  закладів,  педагогічних

працівників  дошкільних  навчальних

закладів.

Щопівроку

Відділ  освіти  Лиманської  міської

ради,  юридичний  відділ

Лиманської міської ради

5. Проведення  кущових  семінарів  для

керівників служб у справах дітей та закладів

соціальної  реабілітації  неповнолітніх,  з

метою підвищення рівня їх правових знань

з  питань  захисту  прав,  свобод  і  законних

інтересів дітей.

Щопівроку Служба  у  справах  дітей

Лиманської  міської  ради,  Центр

реабілітації  дітей  —  інвалідів

Лиманської  міської  ради,  Центр

соціальної служби сімї та молоді у

м.  Лиамн,  Відділ  у  справах  сім'ї

молоді  та  спорту  Лиманської

міської  ради,  юридичний  відділ

Лиманської міської ради

6. Проведення  круглих  столів  з  питань

соціального  захисту  дітей-сиріт  та  дітей,

позбавлених  батьківського  піклування,  які

виховуються в дитячих будинках сімейного

типу,  прийомних  сім’ях,  у  опікунів  та

піклувальників.

Щопівроку Служба  у  справах  дітей

Лиманської  міської  ради,

юридичний  відділ  Лиманської

міської ради

1 2 3 4

7. Проведення  заходів  з  правового

інформування  прийомних  батьків,  батьків-

вихователів,  опікунів,  піклувальників  з

метою підвищення їх виховного потенціалу

та правової обізнаності.

Щокварталу Служба  у  справах  дітей

Лиманської  міської  ради,  Центр

соціальної служби сім'ї та молоді у

м.  Лиман,  юридичний  відділ

Лиманської міської ради.

8. Проведення  заходів,  направлених  на

виховання  патріотизму  та  національної

свідомості  у  населення,  формування  у

молодого  покоління  готовності  до

виконання громадянських і конституційних

обов’язків.

Постійно Відділ  освіти  Лиманської  міської

ради,  Відділ  культури Лиманської

міської  ради,  юридичний  відділ

Лиманської міської ради

1 2 3 4

9. Проведення  просвітницьких  та Постійно



правороз’яснювальних  заходів  з  метою

попередження насильства в сім’ї.

Служба у справах дітей 

Лиманської міської ради, Центр 

соціальної служби сім'ї та молоді у

м. Лиман, юридичний відділ 

Лиманської міської ради.

10. Забезпечення  доступу  населення  до

документально-інформаційних ресурсів, що

містять правову інформацію.

Постійно Відділ  культури  та  туризму

Лиманської міської ради

1 2 3 4

11. Надання в межах повноважень безоплатної

правової  допомоги  громадянам,  які

звертаються на прийом.

Щомісяця Юридичний  відділ  Лиманської

міської ради

12. Висвітлення  в  засобах  масової  інформації

актуальних  правових  питань  про  стан

законності  та  правопорядку,  забезпечення

прав  і  свобод  людини,  інформування  про

правову  політику  держави,  зміни  в

законодавстві,  діяльність  органів

законодавчої, виконавчої та судової влади.

Постійно Відділ  з  питань  внутрішньої

політики Лиманської міської ради,

Відділ  інформаційних  технологій

Лиманської  міської  ради,

Головний редактор газети “Зоря”, 

Відділ  освіти  Лиманської  міської

ради,  Відділ  культури  та  туризму

Лиманської  міської  ради,

Управління  соціального  захисту

населення  Лиманської  міської

ради,  Служба  у  справах  дітей

Лиманської міської ради, Відділ у

справах  сім’ї  молоді  та  спорту

Лиманської  міської  ради,  Центр

соціально-психологічної

реабілітації  дітей  Лиманської

міської  ради,  Лиманській  міський

центр  зайнятості,  Юридичний

відділ  Лиманської  міської  ради,

Лиманське  відділення  поліції

Слов'янського  ВП  ГУНП  в

Донецькій області

              Секретар ради                                                                         Т.Ю. Каракуц


