від 01 лютого 2016 року

№ 25-р

Про затвердження районних заходів
з виконання обласної програми правової
освіти населення на 2016-2020 роки
На виконання Указу Президента України від 18 жовтня 2001 року № 992
«Про Національну програму правової освіти населення», розпорядження голови
Кіровоградської обласної державної адміністрації від 11 січня 2016 року № 6-р
«Про затвердження обласної програми правової освіти населення на 20162020 роки», з метою підвищення рівня правової освіти району, створення
належних умов для набуття громадянами правових знань, а також забезпечення
їх конституційного права знати свої права та обов’язки, керуючись статтею 6,
пунктом 6 частини першої статті 13, пунктом 4 статті 25, пунктом 1 частини
першої статті 39, частиною першою статті 41 закону України «Про місцеві
державні адміністрації:
1. Затвердити районні заходи з виконання обласної програми правової
освіти населення на 2016-2020 роки (далі – районні заходи) (додаються).
2.
Структурним
підрозділам
райдержадміністрації,
районному
управлінню юстиції:
забезпечити безумовне виконання районних заходів;
про хід виконання районних заходів інформувати сектор юридичної
роботи та контролю апарату райдержадміністрації до 01 липня (за півріччя) та
до 01 січня (за рік).
3. Сектору юридичної роботи та контролю апарату райдержадміністрації
інформувати Головне управління юстиції в області про хід виконання районних
заходів до 05 липня (за півріччя) та до 05 січня (за рік).
4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови районної державної адміністрації Бугаєнко О.П.

Голова районної
державної адміністрації

О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
01 лютого 2016 № 25-р

РАЙОННІ ЗАХОДИ
з виконання обласної програми правової
освіти населення на 2016-2020 роки
№
п/п

Перелік заходів

1
1.

2
Вживати у межах своєї компетенції
заходів щодо практичної реалізації
обласної програми правової освіти
населення, систематично аналізувати
стан правової освіти населення та
вносити пропозиції щодо його
вдосконалення
Здійснювати аналіз діяльність
районної міжвідомчої координаційнометодичної ради з правової освіти
населення та поширювати результати
аналізу для вивчення

2.

Виконавці
Термін
виконання
заходів
3
4
2016-2020 роки Районне управління юстиції,
відділ освіти, молоді та
спорту райдержадміністрації,
територіальні органи
міністерств та відомств
України в районі
2016-2020 роки Районна міжвідомча
координаційно-методична
рада з правової освіти
населення

Джерела
фінансування

Очікуванні результати

5
Фінансування
не потребує

6
Підвищення рівня правової
культури як окремих
громадян, так і суспільства
у цілому.
Підвищення рівня правової
освіти населення району

Фінансування
не потребує

Підвищення рівня правової
культури як окремих
громадян, так і суспільства
в цілому

2
1
3.

2
Проводити тематичні семінари,
конференції, симпозіуми, диспути з
проблемних питань права

3
4
2016-2020 роки Структурні підрозділи
райдержадміністрації,
зацікавлені територіальні
органи міністерств та
відомств України в районі

5
Фінансування
не потребує

4.

Забезпечувати проведення семінарів,
курсів для викладачів права, класних
керівників, заступників директорів
шкіл з виховної роботи, методистів
дошкільних навчальних закладів,
вихователів

2016-2020 роки Відділ освіти, молоді та
спорту райдержадміністрації,
районне управління юстиції

Фінансування
не потребує

5.

2016-2020 роки Районне управління юстиції,
відділ освіти, молоді та
спорту райдержадміністрації,
районна міжвідомча
координаційно-методична
рада з правової освіти
населення
Забезпечувати висвітлення в місцевих 2016-2020 роки Структурні підрозділи
засобах масової інформації актуальних
райдержадміністрації,
правових питань, юридичних
зацікавлені територіальні
консультацій та створювати правові
органи міністерств та
рубрики
відомств України в районі

Фінансування
не потребує

6.

Проводити серед учнівської молоді та
інших верств населення олімпіади,
конкурси, вікторини тощо на краще
володіння правовими знаннями

Фінансування
не потребує

6
Підвищення рівня правової
культури як окремих
громадян, так і суспільства
у цілому.
Формування у громадян
поваги до права,
гуманістичних правових
ідей, загальнолюдських та
національних правових
цінностей, а також
подолання правового
нігілізму
Поліпшення якості
підготовки викладачів
правових дисциплін та
підвищення ефективності
викладання цих дисциплін
у загальноосвітніх,
професійно-технічних
та дошкільних закладах
району
Підвищення рівня правової
поінформованості серед
учнівської молоді та інших
верств населення,
виявлення обдарованих
учнів
Підвищення рівня правової
поінформованості
населення

3
1
7.

8.

9.

2
3
4
2016-2020 роки Структурні підрозділи
Активізувати співпрацю місцевих
органів виконавчої влади, органів
райдержадміністрації,
юстиції з громадськими організаціями
районне управління юстиції
та об’єднаннями громадян у районі
щодо проведення спільних конференцій,
семінарів з вивчення міжнародних
документів з прав людини, положень
Конституції України
2016-2020 роки Структурні підрозділи
Надавати безкоштовну правову
допомогу малозабезпеченим верствам
райдержадміністрації,
населення в правових громадських
районне управління юстиції
приймальнях району
зацікавлені територіальні
органи виконавчої влади та
органи місцевого
самоврядування (за згодою)
2016-2020 роки Відділ освіти, молоді та
Проводити тижні правових знань з
учнями загальноосвітніх закладів
спорту райдержадміністрації
району

5
Фінансування
не потребує

6
Підвищення рівня правової
культури як окремих
громадян, так і суспільства
у цілому

Фінансування
не потребує

Підвищення рівня правової
поінформованості
населення

Фінансування
не потребує

Підвищення рівня правової
поінформованості серед
учнівської молоді та інших
верств населення, виявлення
обдарованих учнів
Підвищення рівня правової
культури як окремих
громадян, так і суспільства
у цілому.
Підвищення рівня правової
поінформованості
населення
Підвищення рівня правової
поінформованості
населення

10.

Проводити тематичні виставки
літератури з питань права в
бібліотеках району

2016-2020 роки Відділ культури, туризму та
культурної спадщини
райдержадміністрації

Фінансування
не потребує

11.

Здійснювати цикл лекцій на правову
тематику з питань додержання
чинного законодавства при
застосуванні до неповнолітніх
примусових заходів виховного
характеру

2016-2020 роки Відділ освіти, молоді та
спорту, служба у справах
дітей райдержадміністрації,
районне управління юстиції

Фінансування
не потребує

4
1
12.

13.

2
3
4
2016-2020 роки Районне управління юстиції,
Проводити на передодні Дня юриста
заходи з поширення серед населення
зацікавлені територіальні
знань про праву і державу, стан
органи міністерств та
законності і правопорядку,
відомств України в районі
забезпечення прав і свобод людини
2016-2020 роки Структурні підрозділи
Забезпечувати обов’язкове надання
державним службовцям під час їх
райдержадміністрації
підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації комплексу
знань з питань правового забезпечення
державного управління та державної
служби, що включатиме вивчення
основ правознавства, відповідних актів
законодавства
_________________________

5
Фінансування
не потребує

6
Підвищення рівня правової
поінформованості
населення

Фінансування
не потребує

Підвищення рівня правової
культури як окремих
громадян, так і суспільства
у цілому

