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Інформація
про хід виконання Програми правової освіти населення Чугуївського 

району  Харківської  області на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням
районної ради від 11 лютого  2016 року

 

Програма правової освіти населення Чугуївського району на 2016-2020
роки,  затверджена  рішенням  районної  ради  11  лютого  2016  року  (далі  –
Програма),  розроблена  з  урахуванням  Закону  України  «Про  безоплатну
правову допомогу», Указу Президента України від 18 жовтня 2001 року №
992/2001 «Про Національну програму правової освіти населення».

Програма  правової освіти населення Чугуївського району на 2016-2020
роки, була прийнята з метою  підвищення загального рівня правової культури
та вдосконалення системи правової освіти населення, набуття громадянами
необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права. 

Не  зважаючи на відсутність фінансування  протягом терміну  реалізації
Програми  її учасниками  було організовано та проведено  ряд  наступних
заходів. 

В  2016  році  проведено  4  засідання  міжвідомчої  координаційно-
методичної  ради з правової освіти населення Чугуївської районної державної
адміністрації  (далі  -  рада)  на  яких  було  розглянуто  найбільш  актуальні
питання,  а  саме:  «Про посилення соціального захисту населення в умовах
підвищення цін і тарифів на комунальні послуги», «Про правову  допомогу
особам,  які  переміщуються  з  тимчасово  окупованої  території  та  районів
проведення  АТО»,  «Про   протидію   негативному  впливу   іноземних  та
вітчизняних  засобів  масової  інформації  з  метою  об’єднання  українського
суспільства  навколо  ідей  української  державності»,  «Про  стан   виконання
Закону  України  «Про  освіту»,  «Про  забезпечення   роботи   з  роз’яснення
серед населення  основних положень законодавства  про права та обов’язки,
соціальний  та  правовий  захист   військовозобов’язаних,  призваних  на
військову  службу  у  зв’язку  з  мобілізацією,  резервістів,  а  також
військовослужбовців,  прийнятих  на  військову  службу  в  добровільному
порядку (за контрактом)», «Про порядок  обчислення податку  на нерухоме
майно відмінне від земельної ділянки, що сплачується  фізичними особами»,
«Про проведення право освітньої роботи серед громадян, які переміщуються
із  зони антитерористичної операції та з території окупованого Криму», «Про
надання  безоплатної  первинної  правової  допомоги  постраждалим  від
терористичних актів, а також інформування населення Чугуївського району
де  і  як  можна  отримати  таку  допомогу  у  разі  необхідності»,  «Про  права
внутрішньо переміщеної особи та її обов’язки», «Про захист прав дітей-сирт
та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування»,  «Про  виконання  плану
заходів  щодо  участі  Чугуївського  району  у  проведені  у  2016  році
Всеукраїнського  тижня  права»,  «Про  роботу  громадської   приймальні   з
надання    безоплатної первинної правової допомоги  Чугуївської  районної
державної  адміністрації  за  2016 рік»,  «Про діяльність  закладів  культури з



організації правовиховної та правоосвітньої роботи серед населення району»,
а також було затверджено план роботи МКМР на  2017 рік.

В цілому діяльність  міжвідомчої   координаційно-методичної   ради  з
правової  освіти  населення  Чугуївської  районної  державної  адміністрації
організована  належним  чином,  системною  та  стабільною  є  періодичність
проведення засідань, надання рекомендацій, їх виконання та звітування. 

Відповідно   до    Закону   України «Про безоплатну правову допомогу»
відділом з юридичних питань і оборонної, мобілізаційної, режимно-секретної
роботи  та  взаємодії  з  правоохоронними  органами  апарату  Чугуївської
районної державної  адміністрації відповідно до графіку роботи громадської
приймальні  з  надання  безоплатної  первинної  правової  допомоги
систематично  надається  безоплатна  первинна  правова  допомога  у
приміщення районного будинку культури.

За   2016  рік  до  громадської  приймальні  з  надання  безоплатної
первинної правової допомоги Чугуївської районної державної адміністрації
звернулося 33 мешканця Чугуївського району. Всім громадянам були  надані
вичерпні  роз’яснення  згідно  чинного  законодавства  України.  Прийом
здійснюється  двічі  на  місяць,  графік  роботи  громадської  приймальні
затверджено  розпорядженням  голови   районної державної адміністрації  від
17 січня  2017 року № 15 «Про затвердження нового складу робочої групи з
надання безоплатної первинної правової допомоги Чугуївською  районною
державною  адміністрацією та графіку її роботи на 2017 рік»  графік роботи
приймальні  розмішений  на  сайті  Чугуївської   районної  державної
адміністрації. 

На  навчаннях  працівників  районної  державної  адміністрації  та
кадрового резерву та семінар-нарадах з сільськими, селищними головами та
секретарями  місцевих  рад  проводились  правові  навчання  про  нове  в
законодавстві. 

На виконання  розпорядження голови районної державної адміністрації
від 28 жовтня 2016  року № 399 «Про затвердження Плану заходів  щодо
участі Чугуївського району  у  проведенні у 2016 році Всеукраїнського тижня
права»,  з  05  по  15  грудня  2016  року  в  Чугуївському  районі  проведено
Тиждень правової освіти населення. 

Практична реалізація  Плану заходів відбувалась  шляхом виконання
основних заходів структурними підрозділами Чугуївської районної державної
адміністрації,  Чугуївським  об’єднаним  управлінням  Пенсійного  фонду
України     Харківської  області,  Чугуївським  міським  районним  центром
зайнятості.

В  бібліотеках району пройшли заходи в рамках Тижня права, одне з
головних завдань  бібліотек - надати кожному користувачеві основи правових
знань, виховати у дітей пошану  до законів України, навчити їх користуватися
своїми правами. 

Цій  темі  бібліотеки  присвятили  такі  інформаційно-просвітницькі
заходи:  оформлені  книжкові  виставки  «Знаємо свої  права,  виконуємо свої
обов’язки»  (центральна  бібліотека),  «По  лабіринтах  права»  (Малинівська



бібліотека-філія),  «Закон  і  ти»  (Тернівська  бібліотека-філія),  «Є  права  у
кожного  із  нас»  (Коробочкинська  бібліотека-філія),  тематичні  викладки
«Закон і порядок» (Кочетоцька бібліотека-філія №1), «Право у нашому житті»
(Іванівська бібліотека-філія), «По закону і по совісті: право в житті сучасної
молоді» (Есхарівська бібліотека-філія) та інші. 

9  грудня 2016 року на базі   Кам’яноярузької   бібліотеки  проведено
круглий  стіл  «Я  громадянином  бути  зобов’язаний».  Учасникам  заходу
розповіли про кримінальну відповідальність за правопорушення, розглянуто
види адміністративних правопорушень неповнолітніх,  обговорили причини
підліткової злочинності.

З  нагоди  Всеукраїнського  тижня  права  12  грудня  в  центральній
районній бібліотеці відбувся показ та обговорення документального фільму в
рамках кіноклубу «Docudays UA» про права  дитини режисера Олександра
Гореліка «Виховання Уляни» (Чехія).

В  бібліотеках-філіях  КЗ «ЧРЦБСМ» організовано  інформаційну  зону
«Права людини в Україні» (05-15 грудня 2016 року).

Службою у справах дітей районної  державної  адміністрації  постійно
вживаються заходи щодо ознайомлення учнівської та студентської молоді, із
основними положеннями правового законодавства в Україні. 

Протягом  2016  року  службою  у  справах  дітей  спільно  з  сектором
ювенальної  превенції  Чугуївського  відділу  поліції  головного  управління
національної поліції  в Харківській області,  Чугуївським районним центром
соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді,  були  проведені  зустрічі  з
студентською  та  учнівською  молоддю  в  начальних  закладах  району:
Чугуївський професійний аграрний ліцей,  Чугуївський професійний ліцей,
Чугуєво-Бабчанський  лісний  коледж,  Есхарівський  ліцей  з  посиленою
військово-спортивною  підготовкою  «Патріот»  Харківської  обласної  ради,
ДОТ «Орлятко» І, ІІ, ІІІ зміни,   Кам’яноярузький НВК, Есхарівська ЗОШ,
Кочетоцкий НВК, Мосьпанівський НВК, Кам’яноярузський НВК.

Під час зустрічей з студентською та учнівською молоддю проводилися
Дні  правових  знань,  Круглі  столи,  тематичні  лекції,  бесіди  на  тему:
«Європейська  конвенція  про  захист  прав  і  основних  свобод  людини»,
«Конвенція  ООН  про  права  дитини»,  «Профілактика  правопорушень  у
дитячому  середовищі»,  «Адміністративна  та  кримінальна  відповідальність
дітей», «Трудові права дітей в Україні». 

Розповсюджувалися профілактичні,  методичні  буклети:  «Дитина та її
права»,  «Соціальний  захист  дітей»,  «Підліток»,  «Ти  і  закон»,  «Бажаєш
працювати!?», «Кримінальна відповідальність неповнолітніх», тощо. 

Проведено 14 Днів  правових знань,  46  лекцій  та  87 бесід,  охоплено
понад 1000 дітей різних категорій, розповсюджено 600 буклетів, листівок та
прес-релізів на різноманітну тематику. Крім того, співробітниками служби у
справах дітей взято участь у загальношкільних батьківських зборах (2 збори),
на  яких  також  проводились  профілактичні  заходи  щодо  запобігання
бездоглядності, безпритульності та залучення учнівської молоді до здорового



способу життя,  попередження та  розповсюдження наркоманії  та  пияцтва в
підлітковому середовищі за участю лікаря-нарколога Чугуївської ЦРЛ. 

Серед  учнівської  та  студентської  молоді  постійно  проводиться
роз’яснювальна  робота  з  питань  профілактики  злочинності  та
правопорушень,  формування здорового способу життя, надання методичної
допомоги батькам у вихованні дітей. В 8 школах району працюють практичні
психологи. Ці фахівці проводять тренінги з профілактики правопорушень та
пропагування здорового способу життя.

30 листопада 2016 року в Чугуївському районному центрі соціальних
служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді  з  начальниками  відділів  структурних
підрозділів районної державної адміністрації було проведено Круглий стіл:
«Шляхи взаємодії структурних підрозділів районної державної адміністрації
та соціальних служб району щодо попередження насильства в сім’ї».

5  грудня  2016  року  спеціалістами   Чугуївського  районного   центру
соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді  спільно  з  співробітниками
Чугуївського міського районного центру зайнятості, служби у справах дітей в
Чугуївському професійному ліцеї в рамках тижня правової освіти та з  нагоди
проголошення Загальної  декларації  прав  людини,  та  «Конвенція  ООН про
права дитини було проведено урок «Права людини». 

 Прочитані лекції для учнів навчального закладу на тему: «Європейська
конвенція про захист прав і основних свобод людини», «Конвенція ООН про
права  дитини»,  «Профілактика  правопорушень  у  дитячому  середовищі»,
«Адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх», «Трудові
права неповнолітніх в Україні»,  проведеним заходом було охоплено 50 учнів.

14 грудня 2016 року в Чугуївському аграрному професійному ліцеї із
3 учбовими групами (35 учнів), службою у справах дітей районної державної
адміністрації  проведено  Урок  правових  знань  з  питань:  «Права  дитини»,
«Конвенція ООН про права дитини».

На ТРК «Слобожанка» здійснювалася трансляція соціальних програм
для дітей та молоді з питань пропаганди здорового способу життя, правової
освіти,  запобігання  негативним  проявам  в  молодіжному  середовищі.
Протягом  минулого  року  на  ТРК  «Слобожанка»  начальником  служби  у
справах дітей було проведено 4 виступи. 

6 грудня 2016 року спеціалістами  районного  центру  соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді спільно з  співробітниками з служби у справах дітей
в Кочетоцькій загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів в рамках тижня правової
освіти було проведено День правових знань для учнів 8-11 класів.    Були
прочитані  лекції  для  учнів  навчального  закладу  на  тему:  «Європейська
конвенція про захист прав і основних свобод людини», «Конвенція ООН про
права  дитини»,  «Профілактика  правопорушень  у  дитячому  середовищі»,
«Адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх», «Трудові
права неповнолітніх в Україні»,  Проведеним заходом було охоплено 70 учнів.

9 грудня 2016 року Чугуївський  районний   центр  соціальних служб
для  сім’ї,  дітей  та  молоді  спільно  із  службою  у  справах  дітей  районної
державної адміністрації, управлінням праці та соціального захисту населення



районної державної адміністрації були організовані та проведені батьківські
збори прийомних батьків  та  батьків-вихователів  у  рамках  Всеукраїнського
тижня права. Охоплено 15 прийомних батьків та батьків - вихователів.

В районі постійна увага надається внутрішньо переміщеним сім’ям з
дітьми.  З  метою  координації  роботи  щодо  надання  допомоги  внутрішньо
переміщеним сім’ям та особам, зокрема соціальних послуг, розпорядженням
голови Чугуївської районної державної адміністрації від  04 червня 2014 року
№  267  в  районі  було  створено  Координаційний  штаб  з  питань  прийому,
тимчасового  розміщення  дітей  та  сімей  з  дітьми,  які  переїжджають  з
Луганської  та  Донецької  областей.  Спеціалістами  постійно  надаються
послуги  зазначеній  категорії  сімей.  Так,  із  червня  2014  року  до  Центру
звернулося більше 300 осіб зазначеної категорії. Послуги надавались з питань
тимчасового  розміщення,  влаштування  дітей  на  навчання,  лікування,
отримання  пенсій,  працевлаштування,  можливості  отримання  гуманітарної
допомоги, надавалась перша психологічна допомога. 

Спеціалістами Чугуївського районного центру для сім'ї, дітей та молоді
була  розроблена  та  розповсюджена  по  населеним  пунктах  району
інформаційна листівка «Шлях переселенця», в якій поширена інформація про
організації, які надають допомогу внутрішньо переміщеним особам. Працює
«гаряча лінія» за номером телефону Центру (2 23 75). Налагоджена співпраця
з  громадськими  та  волонтерськими  організаціями,  яка  надає  можливість
залучати  внутрішньо  переміщених  осіб  до  участі  семінарах  та  тренінгах
щодо можливостей відкриття власної  справи,  шляхів  працевлаштування та
отримання  доходів  тощо.  В  місцях  компактного  проживання  внутрішньо
переміщених  осіб  постійно  працюють  волонтери-психологи  громадської
організації  «Українська  асоціація  фахівців  з  подолання  наслідків
психотравмуючих подій».

В   рамках   тижня    правових   знань   відділом  освіти  Чугуївської
районної  державної  адміністрації,  у  навчальних  закладах   проведено
Всеукраїнський  урок  «Права  людини»  з  нагоди  проголошення  Загальної
декларації прав людини.

У навчальних закладах,закладах культури, проведено    лекції, бесіди за
темами:  «Мої  права»,  «Правила  і  закони  суспільного  життя»,  «Україна  –
єдина  країна»,  «Правова  культура  як  чинник  формування  особистості»,
«Статуси і ролі особистості в соціумі: правовий аспект»; брейн-ринги «Немає
прав без обов’язків».

Проведено практичні семінари, зустрічі за «круглим столом» за темами:
«Право і мораль», «Обов’язок. Відповідальність. Совість», «Права і свободи
громадян – пріоритетні цінності демократії», «Без правової культури немає
правової  держави»,  «Порушення  прав  людини:  експлуатація  та  торгівля»,
«Права  особистості  та  суспільні  обов’язки  на  захисті  суверенності  й
державності України».

Проведено  гру-подорож  «Україна  –  єдина  країна»,  «У  країну  прав»
серед  учнів  1-4-х  класів;  правові  дебати  для  учнівської  молоді  з  питань
сімейного,  цивільного  та  кримінального  права  за  темою;  «Знати  сьогодні,



щоб жити  завтра»;  виховні  години  «Я  і  мої  права»;  брейн-ринг  «Зміни  у
законодавстві України»; правові дебати для старшокласників «Чи обмежують
мої права мої обов’язки»; правовий конкурс «Сторінками загальної декларації
прав  людини»;  зустрічі  за  «круглим  столом»  за  темами:  «Конституційні
засади єдиної суверенної держави», «Волонтерський рух в Україні – правове
регулювання»;  конкурсів  малюнків  «Право  очима  дитини»;  І  етап
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких  робіт учнів-членів
МАН (відділення філософії та суспільствознавства). 

У  бібліотеках  загальноосвітніх  навчальних  закладів  організовано
виставки  літератури,  фото  матеріалів,  документів,  тематичних  стендів  за
темою: «Мої права – моє життя».

На  базі  відділу  культури  і  туризму  райдержадміністрації  (згідно  з
окремим планом)  проводяться  безоплатні  скайп-консультування  мешканців
Чугуївського  району  з  правових  питань.  Представники  Чугуївської
правозахисної групи та районної влади вирішили присвятити вже традиційну
юридичну скайп-консультацію для мешканців селищ і  сіл району тематиці
захисту  прав  представників  вразливих  груп  та  пільгових  категорій
суспільства – вимушених переселенців, учасників АТО, людей з інвалідністю,
багатодітних матерів, ветеранів тощо.

Проведено  зустрічі  педагогічних  працівників  та  батьківської
громадськості  з  працівниками   місцевих  органів  влади  за  темою:  «Ми
працюємо для народу».

За  участю  вчителів  та  учнів  –  членів  органів  учнівського
самоврядування загальноосвітніх навчальних закладів  проведено засідання
«круглого  столу»   за  темою:  «Основні  права  та  обов’язки  сучасного
громадянина України».

Організовано екскурсію до Харківського окружного адміністративного
суду  з  учнями  загальноосвітніх  навчальних  закладів  району   за  темою:
«Особливості судоустрою в Україні».

На базі  Чугуївського міського районного центру зайнятості  спільно з
управлінням праці та соціального захисту населення проведений семінар для
роботодавців  району  щодо  реалізації  законодавства  з  питань   зайнятості
населення  за  темою:  «Законодавчі  аспекти  служби  зайнятості  з
роботодавцями» в якому взяли участь 12 осіб. 

Постійно  проводяться зустрічі за участю  представників  Чугуївського
об’єднаного  військкомату,  спеціалістів  управління  праці  та  соціального
захисту населення районної державної адміністрації, Чугуївського районного
центру  для  сім'ї,  дітей  та  молоді  де  учасники  АТО  мають  можливість
отримати корисну інформацію. Так,   02.07.2016  було проведено «Круглий
стіл»  з  питання  «Надання  матеріальної  допомоги  демобілізованим
військовослужбовцям, які  брали участь в АТО» на якому учасникам  було
надано   детальне   роз’яснення  щодо  отримання  одноразової  грошової
допомоги  з  районного  бюджету  в  рамках  реалізації  Програм  соціальної
підтримки учасників АТО та членів їх сімей в Чугуївському районні на 2016
рік. Зазначену допомогу отримали 60  учасників АТО.

http://legalspace.org/ua/pronas/merezha-tsentriv-kontakti/item/159-chpg
http://legalspace.org/ua/pronas/merezha-tsentriv-kontakti/item/159-chpg


Начальник відділу з юридичних питань і оборонної, 
мобілізаційної, режимно-секретної роботи та взаємодії
з правоохоронними органами  апарату 
районної державної адміністрації                                                 І.Ю. Скупченко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА



до проекту рішення районної  ради
«Про  хід виконання  у 2016 році  Програми   правової освіти населення

Чугуївського району  Харківської області   на  2016-2020 роки,
затвердженої   рішенням  районної ради  від 11 лютого 2016 року»

1. Обгрунтування необхідності прийняття рішення. 

          Розробка  та  внесення  на  розгляд    Чугуївської  районної   ради
зазначеного  проекту  рішення  обумовлена  терміном   звіту   реалізації
Програми правової освіти населення Чугуївського району Харківської області
на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради  від 11 лютого 2016
року».

Основною  метою   Програми  є  підвищення загального рівня правової
культури  та  вдосконалення  системи  правової  освіти  населення,  набуття
громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до
права.

            2.   Посилання  на  нормативно-правові  акти,  відповідно  до  яких
було розроблено даний проект рішення.

Проект  рішення  розроблено  на  підставі  статті  43  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні».

3. Проект рішення районної ради не є проектом регуляторного акта. 

4. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та
інших результатів, у разі прийняття рішення.

 
Прийняття районною  радою зазначеного проекту рішення дозволить

здійснити  аналіз    виконання  у  2016  році   Програми  правової  освіти
населення Чугуївського району Харківської  області   на   2016-2020 роки,
затвердженої       рішенням    районної ради  від 11 лютого   2016 року», та
оцінки ефективності заходів, передбачених вказаною Програмою.

Начальник відділу з юридичних питань і оборонної, 
мобілізаційної, режимно-секретної роботи та взаємодії
з правоохоронними органами  апарату 
районної державної адміністрації                                     І.Ю. Скупченко

 

http://www.ts.lica.com.ua/index.php?p=0&base=1&menu=40454&u=1&type=1
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