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м. Стрий
2013 рік

І. Характеристика Програми

1.1.Назва: Програма правової освіти населення Стрийського району на 2013
– 2014 роки.
1.2.Підстава для розроблення: Закон України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Указ Президента України від 18.10.2001 № 992/2001 «Про Національну
програму правової освіти населення».
1.3.Ініціатор-головний
замовник:
адміністрація Львівської області.

Стрийська

районна

державна

1.4.Головні розпорядники коштів: не потребує фінансування.
1.5.Відповідальний виконавець: Стрийська районна державна адміністрація
Львівської області.
1.6.Мета, зміст та завдання проекту програми: метою Програми є
підвищення загального рівня правової освіти, формування у громадян поваги до
права.
1.7.Початок: 2013 рік, закінчення 2014 рік.
1.8.Фінансування: не потребує фінансування.
1.9.Очікувані результати
суспільства й окремих громадян.

виконання:

формуванню

правосвідомості

ПРОГРАМА
правової освіти населення Стрийського району
на 2013 – 2014 роки

І. Загальні положення:
Становлення України як демократичної, правової держави, формування засад
громадянського суспільства зумовлюють необхідність підвищення рівня правової
культури населення. Потребують вирішення питання подальшого розвитку
правосвідомості населення, подолання правового нігілізму, задоволення потреб
громадян у одержанні знань про право. Це може бути забезпечено, насамперед,
шляхом удосконалення правової освіти населення.
Програма правової освіти населення Стрийського району на 2013-2014 роки
(надалі – Програма) передбачає подальше створення необхідних умов для набуття
широкими верствами населення району правових знань та навичок у їх
застосуванні, забезпечення доступу громадян до джерел правової інформації, а
також визначає основні напрями правоосвітньої діяльності та першочергові заходи
щодо їх реалізації.
Метою програми є підвищення рівня правової культури та вдосконалення
системи правової освіти населення району, набуття громадянами необхідного рівня
правових знань, формування у них поваги до права.













Основними завданнями Програми є :
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
району, 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;
удосконалення системи правової освіти населення, збереження та розвиток
вітчизняних традицій у цій сфері.
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
району, об'єднань громадян, навчальних та культурних закладів, засобів
масової інформації та поєднання комплексу заходів у сфері правової освіти,
що здійснюються цими організаціями, закладами і установами;
органічного поєднання правової освіти із загальною середньою, професійнотехнічною і вищою освітою;

 розроблення сучасної методологічної бази для реалізації усіх напрямів і форм
правоосвітньої діяльності;
 надання правової освіти навчальними закладами району на платній або
безоплатній основі;
 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 їх джерел;
 систематичного і безперервного поширення серед населення знань про право і
державу;
 безпосередньої участі юристів у поширенні правових знань;
 виховання молодого покоління на духовно-патріотичних засадах.








Реалізація Програми сприятиме:
підвищенню рівня правової культури населення району;
формуванню у громадян поваги до права, гуманістичних правових ідей,
загальнолюдських та національних правових цінностей, а також подоланню
правового нігілізму;
поліпшенню якості підготовки викладачів правових дисциплін та підвищенню
ефективності викладання цих дисциплін у загальноосвітніх навчальних
закладах району ;
підвищенню рівня правової поінформованості населення району;
вихованню національно патріотичної свідомості у молоді;
налагодження співпраці з представниками церков, громадськими
організаціями на місцях.

ІІ. 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 району 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, її ціннісних
орієнтирів та активної позиції як члена громадянського суспільства.
Надання правової освіти має здійснюватися у всіх дошкільних,
загальноосвітніх навчальних закладах освіти.
Початкова правова освіта здобувається у дошкільних навчальних закладах, де
дітям надаються початкові знання про норми поведінки, формуються навички їх
дотримання, виховується повага до батьків, людей похилого віку тощо.
У дошкільних навчальних закладах правове навчання і виховання
здійснюється на основі програм, рекомендацій і методичних вказівок, які
затверджуються Міністерством освіти і науки України за погодженням з
Міністерством юстиції України.
Надалі правова освіта надається загальноосвітніми навчальними закладами.

Обсяг і зміст обов'язкового курсу з правознавства визначається для
загальноосвітніх навчальних закладів - потребою суспільства у вихованні
правосвідомого громадянина.
У загальноосвітніх навчальних закладах району здійснюється широка
позакласна і позаудиторна робота з правового навчання і виховання, до якої
залучаються представники правозахисних організацій, працівники правоохоронних
органів, інші фахівці галузі права.
Типові програми вивчення
правових дисциплін затверджуються
Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством юстиції
України.
Складовою частиною правової освіти є самоосвіта громадян з питань права і
держави.
Правова освіта здійснюється із застосуванням сучасних інформаційних
технологій, зокрема елементів дистанційного навчання.
Районна рада за поданням міськрайонного управління юстиції утворює
міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення, затверджує
її склад та положення, вирішує в межах своєї компетенції питання організаційного і
матеріально-технічного забезпечення діяльності.
З метою розвитку правової освіти населення органи місцевого
самоврядування в межах своєї компетенції вживають заходів до розширення мережі
спеціалізованих навчальних закладів, бібліотек, збільшення кількості друкованих та
аудіовізуальних засобів масової інформації правового спрямування в районі.
Засоби масової інформації району систематично інформують населення про
національне законодавство, діяльність органів законодавчої, виконавчої, судової
влади, а також про стан правопорядку, боротьби з правопорушеннями, особливо
серед неповнолітніх, профілактику їх вчинення тощо.
Для подальшого вдосконалення правової освіти населення району
запроваджуються сторінки, рубрики та інші популярні форми надання правової
інформації в засобах масової інформації.
Державні заклади, підприємства, організації культури району проводять
відповідну правоосвітню та правовиховну діяльність.
З цієї метою за участю міськрайонного управління юстиції, навчальних
закладів району на громадських або договірних засадах створюються лекторії,
кінолекторії, проводяться виставки друкованої продукції правового спрямування,
зустрічі з фахівцями-юристами, читацькі конференції та інші заходи.

Керівник секретаріату районної ради

А.Торкало

Додаток до Програми

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням XVI-ої сесії
VI-го демократичного скликання
Стрийської районної ради
від 21 березня 2013 р. № 211

ПОЛОЖЕННЯ
про міжвідомчу координаційно-методичну раду
з правової освіти населення Стрийського району

1. Міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення
Стрийського району (надалі – Рада) є постійним дорадчим органом при
Стрийській районній державній адміністрації.
2. Основними завданнями Ради є:
2.1 Розроблення пропозицій щодо координації діяльності органів виконавчої
влади з питань юридичної підготовки працівників цих органів, керівників і
спеціалістів, правового навчання і виховання молоді та інших категорій населення,
яким потрібні юридичні знання і взаємодія з громадськими організаціями з цих
питань;
2.2 Надання методичної допомоги органам виконавчої влади, органам
місцевого самоврядування, громадським організаціям у підвищенні правової
свідомості і культури тих верств населення, які не мають професійної юридичної
освіти;
2.3 Розробка пропозицій (рекомендацій) щодо удосконалення правової
навчально-виховної роботи;
2.4 Поширення досвіду з питань правової освіти населення
3. Рада відповідно до покладених на неї завдань:
3.1 Проводить ознайомлення із станом роботи з питань організації та
здійснення правової освіти, органах місцевого самоврядування, на підприємствах,
в установах, організаціях, навчальних закладах, державних засобах масової
інформації;
3.2 Аналізує стан та цілеспрямованість правової навчально-виховної роботи;
3.3 Заслуховує на своїх засіданнях найбільш актуальні питання: підсумки
ознайомлень, аналізів, соціологічних досліджень, опитувань громадян, оглядівконкурсів, стан підготовки викладачів правових дисциплін, викладання
підручників і посібників з правознавства, а також повідомлення членів ради та
інших осіб про проведену роботу з питань правового навчання і виховання
відомствами і організаціями, які вони представляють;
4. Керівництво Радою здійснює голова, який за посадою є заступник голови
Стрийської районної державної адміністрації. Заступником голови Ради за
посадою є начальник Стрийського міськрайонного управління юстиції Львівської
області.

5. Персональний склад Ради формує її голова за погодженням начальника
Стрийського міськрайонного управління юстиції Львівської області. До складу
Ради входять особи, що обіймають посади згідно із додатком 1.
6. До співробітництва у складі Ради можуть запрошуватись у встановленому
порядку представники Стрийської міськрайонної прокуратури, викладачі права,
адвокати та інші громадські організації, статутами яких передбачено їх участь у
правовій освіті населення.
Для участі в засіданнях Ради можуть запрошуватися за їх згодою спеціалісти
різних галузей знань, які не є членами ради.
7. Голова, заступник голови, члени Ради працюють на громадських засадах.
8. Відповідальний секретар Ради забезпечує організацію діяльності Ради:
розробляє проекти планів роботи, проекти рекомендацій та інших документів,
необхідних для засідань і діяльності Ради, залучає до цієї роботи членів Ради та
інших осіб, контролює хід реалізації прийнятих Радою документів.
9. Засідання Ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу у
квартал, відповідно до програми роботи, що розробляється на рік і затверджується
радою.
Рада приймає рішення у формі методичних рекомендацій та інформаційних
листів.
У разі необхідності можуть проводитись виїзні засідання Ради.
10. Члени Ради у зв'язку з виконанням даних їм доручень знайомляться із
станом правової освіти, відповідною документацією, беруть участь у підготовці
рекомендацій Ради, інформують керівництво представлених ними відомств та
організацій про роботу Ради, вносять пропозиції щодо реалізації прийнятих нею
рішень.
11. Організаційно-технічне забезпечення роботи Ради здійснюється
Стрийською районною державною адміністрацією та Стрийським міськрайонним
управлінням юстиції Львівської області.
12. Рада здійснює свою діяльність гласно. Її засідання і вжиті заходи
висвітлюються в засобах масової інформації (додаток 2).

Додаток № 1 до Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням XVI-ої сесії
VI-го демократичного скликання
Стрийської районної ради
від 21 березня 2013 р. № 211

Склад
міжвідомчої координаційно-методичної ради
з правової освіти населення Стрийського району

Голова ради - заступник голови Стрийської районної державної адміністрації;
Заступник голови ради – начальник міськрайонного управління юстиції
Львівської області( за згодою);
Секретар ради - провідний спеціаліст міськрайонного управління юстиції
Львівської області (за згодою).
Члени ради:
Керівник управління соціального захисту населення Стрийської районної
державної адміністрації;
Керівник управління з питань освіти, сім»ї, молоді та спорту Стрийської
районної державної адміністрації;
Керівник відділу з питань культури, туризму охорони культурної спадщини,
культурних цінностей, національностей та релігій Стрийської районної державної
адміністрації;
Директор КП «Стрийське районне радіомовлення «Голос Стрийщини» (за
згодою);
Керівник управління агропромислового розвитку Стрийської районної
державної адміністрації;
Начальник юридичного відділу Стрийської районної державної
адміністрації;
Редактор районного часопису «Рідне поле» (за згодою);
Начальник МРВ ГУ МВСУ у Львівській області (за згодою);
Начальник відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
Стрийської районної державної адміністрації;
Керівник служби у справах дітей Стрийської районної державної
адміністрації;
Начальник відділу організаційно-кадрової роботи;
Керівник управління економіки Стрийської районної державної
адміністрації.

Додаток № 2 до Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням XVI-ої сесії
VI-го демократичного скликання
Стрийської районної ради
від 21 березня 2013 р. № 211

Заходи
із забезпечення виконання Програми
правової освіти населення Стрийського району
на 2013 – 2014 роки
1. Систематично аналізувати стан правової освіти населення та вносити
пропозиції щодо його поліпшення.
Міськрайонне управління юстиції
Міжвідомча координаційно-методична
рада з правової освіти населення
Постійно
2.Вивчати і аналізувати діяльність районної міжвідомчої координаційнометодичної ради з правової освіти населення, вживати організаційні, методичні та
інші заходи до підвищення її ефективності.
Міськрайонне управління юстиції,
Міжвідомча координаційно-методична
рада з правової освіти населення
Постійно
3. Організовувати проведення конференцій, семінарів, тощо з питань
підвищення рівня правової культури населення Стрийського району.
Управління з питань освіти, сім'ї,
молоді та спорту Стрийської районної
державної адміністрації
Постійно
4. Забезпечити проведення навчально-методичних семінарів для викладачів
правових дисциплін загальноосвітніх навчальних закладів Стрийського району із
залученням наукових працівників та фахівців-практиків у галузі права.
Управління з питань освіти, сім’ї, молоді
та спорту Стрийської районної державної
адміністрації;
Міськрайонне управління юстиції
Постійно

5.Забезпечувати висвітлення в друкованих засобах масової інформації, теле та радіопередачах актуальних правових питань, приділивши особливу увагу
роз'ясненню відповідних актів законодавства та практики їх застосування. Залучати
до висвітлення правових питань провідних фахівців-практиків в галузі права.
Районний часопис «Рідне поле»
КП «Стрийське районне
радіомовлення «Голос Стрийщини»
Постійно
6.Сприяти створенню молодіжних правових клубів.
Управління з питань освіти, сім'ї,
молоді та спорту Стрийської районної
державної адміністрації
Служба у справах дітей Стрийської
районної державної адміністрації
Постійно

7. Залучати до проведення правороз’яснювальної роботи найбільш
кваліфікованих фахівців-практиків у галузі права.
Управління з питань освіти, сім'ї,
молоді та спорту Стрийської районної
державної адміністрації
Міськрайонне управління юстиції
Постійно
8. Проводити правоосвітні заходи з метою поширення серед населення
Стрийського району знань про державу і право, інформування громадян про
правову політику держави, стан законності і правопорядку, забезпечення прав і
свобод людини.
Міськрайонне управління юстиції
Управління з питань освіти, сім'ї,
молоді та спорту Стрийської районної
державної адміністрації
Стрийський МРВ ГУ МВСУ у
Львівській області
Постійно
9. Забезпечити інформування населення Стрийського району через засоби
масової інформації про хід виконання Програми.
Районний часопис Рідне поле»
КП «Стрийське районне
радіомовлення «Голос Стрийщини»
Щорічно

10. Сприяти підвищенню правової освіти населення шляхом організації у
бібліотеках району книжкових виставок, створення куточків з правознавства та
своєчасно поновлювати бібліотечні фонди актуальною літературою. Проводити в
загальноосвітніх навчальних закладах району години права, зустрічі за «круглим
столом», Дні інформування, діалоги, конкурси правознавства, Дні милосердя, уроки
доброти, години цікавих повідомлень тощо.
Відділ з питань культури, туризму
охорони
культурної
спадщини,
культурних цінностей, національностей
та релігій Стрийської районної державної
адміністрації;
Управління з питань освіти, сім’ї, молоді
та спорту Стрийської районної державної
адміністрації;
Міськрайонне управління юстиції
Постійно
11. З метою виховання національно патріотичної свідомості у молоді,
налагоджувати співпрацю з представниками церков, громадськими організаціями на
місцях та забезпечити проведення спільних правоосвітніх заходів у загальноосвітніх
навчальних закладах.
Управління з питань освіти, сім’ї,
молоді та спорту Стрийської районної
державної адміністрації
Керівники загальноосвітніх навчальних
закладів Стрийського району
Міжвідомча координаційно-методична
рада з правової освіти населення,
Міськрайонне управління юстиції
Постійно

