
Інформація
про хід виконання  у 2017 році  Програми правової освіти населення

Чугуївського району на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням
районної ради від 11.02.2016 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  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.

У  2017  році  проведено  4  засідання  міжвідомчої  координаційно-
методичної  ради  з  правової  освіти  населення  (далі  –  МКМР),  на  яких  було
розглянуто  найбільш  актуальні  питання,  а  саме:  «Про  підсумки  роботи
районної  МКМР  за  2016  рік»,  «Правовий  статус  об’єднаних територіальних
громад»,  «Повноваження  старости», «Про  розвиток  альтернативних  форм
сімейного  виховання  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування: рекрутування  та навчання кандидатів в прийомні батьки, батьки-
вихователі»;  «Соціальна  підтримка  прийомних  сімей  та  дитячих  будинків
сімейного типу», «Гарантії забезпечення трудових прав працівників, відповідно
до колективних договорів», «Забезпечення інформаційних потреб населення з
правових питань бібліотечними закладами культури району», «Про соціальний
захист дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах», «Організація
правовиховної та правоосвітньої роботи в навчальних закладах району», «Про
організацію роботи з надання безоплатної первинної правової допомоги», «Про
стан соціального захисту дітей і профілактики серед них правопорушень щодо
наркоманії,  токсикоманії,  алкоголізму,  ВІЛ-СНІДу»,  «Стан  проведення
профілактичних  заходів  щодо  виявляння  та  попередження  фактів  вчинення
насильства в сім’ї, а також своєчасного вжиття заходів реагування до батьків та
осіб, що їх замінюють, які не виконують обов’язки по їх вихованню і вчиняють
насильство», «Звіт про роботу районної  МКМР за 2017 рік», «Обговорення та
затвердження плану роботи районної  МКМР з правової освіти населення на
2018 рік».

У  межах  Всеукраїнського  тижня  права  відділом  освіти  районної
державної  адміністрації з  04.12.2017 по  10.12.2017 були  проведені  наступні
правоосвітні  заходи:

у  навчальних  закладах  освіти  педагогічними  працівниками  проведено
Всеукраїнський  урок  «Права  людини»  з  нагоди  проголошення  Загальної
декларації прав людини;

серед учнів 1-8 класів проведено лекції за темами: «Мої права», «Правила
і закони суспільного життя», «Україна – єдина країна», «Правова культура як



2

чинник  формування  особистості»,  «Статуси  і  ролі  особистості  в  соціумі:
правовий аспект»;

серед учнів 5-8 класів проведено семінари 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»; 

відбулися правові дебати для старшокласників за темою «Знати сьогодні,
щоб жити завтра».

Проведено зустрічі  з  представниками правоохоронних органів з питань
кримінальної відповідальності  неповнолітніх  за  скоєні  злочини  та
правопорушення.

05 грудня 2017 року в рамках І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт  учнів-членів Малої академії наук  на відділенні
філософії та суспільствознавства, відбувся захист робіт на правову тематику в
якому взяло участь 2 учня. 

Проведено гру-подорож «Україна – єдина країна», «У країну прав»  серед
учнів 1-4 класів; виховні години за темами: «Права людини-майбутнє країни»,
«Відповідальність у моєму житті» для учнів 5-8 класів; брейн-ринг  за темою
«Зміни у законодавстві України» та правові дебати за темою «Немає прав без
обов’язків» серед учнів 10-11 класів.

У  бібліотеках  закладів  загальної  середньої  освіти  з  06.12.2017  по
09.12.2017 організовано книжкові виставки літератури правового змісту «Знай
та  поважай  закон»;  з  04.12.2017  по  10.12.2017  оформлено  тематичні  стенди
«Сторінками  історії  розвитку  законів»,  тематичні  виставки  літератури,
фотоматеріалів, документів за темами: «Закон і ми», «Освіта та право». 

Організовано екскурсію до Чугуївського міського суду для  учнів 9-11
класів  Кам’яноярузького  навчально-виховного  комплексу  за  темою
«Особливості судоустрою в Україні».

За  участю  вчителів  та  учнів  9-11  класів   закладів  загальної  середньої
освіти району проведено практичний  семінар  «Права особистості та суспільні
обов’язки на захисті суверенності й державності України»; засідання круглого
столу за участю вчителів та учнів – членів органів учнівського самоврядування
закладів загальної  середньої  освіти  за  темами: «Основні  права та обов’язки
сучасного громадянина України», «Питання захисту прав людини на прикладі
внутрішньо-переміщених осіб».  Проведено  зустрічі  педагогічних  працівників
та батьківської громадськості з працівниками  місцевих органів влади за темою
«Правовий діалог».

13 грудня у рамках Всеукраїнського тижня права та до Міжнародного дня
прав людини у Кам’яноярузькому навчально-виховному комплексі проведено
правоосвітній  захід  для  старшокласників.  За  сприяння  фахівців  Чугуївської
районної  централізованої  бібліотечної  системи  до  старшокласників  завітав
Міжнародний мандрівний фестиваль документального кіно про права людини
«Docudays UA».

Регіональний  координатор  фестивалю,  голова  Центру  правових  та
політичних досліджень «ДУМА» розповів про історію започаткування Дня прав
людини  та  представив  увазі  учнів  8-11  класів  стрічку  «Альфредо»
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(Нідерланди),  яка  присвячена  протидії  відкритому  продажу  тютюнових
виробів, що призводить до збільшення кількості молодих людей, які звикають
до згубного для здоров’я паління. 

У рамках Всеукраїнського тижня права управлінням праці та соціального
захисту населення районної державної адміністрації проведено інформаційно-
роз’яснювальну  роботу  серед  учасників  АТО  щодо  права  на  санаторно-
курортне лікування відповідно до постанови Кабінету Міністрів  України від
31.03.2015  №  200  «Про  затвердження  порядку  використання  коштів,
передбачених у державному бюджеті на забезпечення   постраждалих учасників
антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням» (зі змінами), про
що  підготовлені  матеріали  до міськрайонної  інформаційної  газети  «Вісник
Чугуївщини».

08  грудня  2017  року  у  приміщенні  Чугуївського  міського  районного
центру зайнятості  проведений семінар з роботодавцями на тему «Легалізація
зайнятості  – крок на зустріч Вашим працівникам».  У заході взяло участь 17
осіб.

З  метою  поширення  інформації  про  Всеукраїнський  тиждень  права
підготовлені  матеріали для статті  на тему «У Харківській області  проходить
тиждень права», які розміщені на шпальтах міськрайонної інформаційної газети
«Вісник Чугуївщини» від 16.12.2017 № 51.

Службою у справах дітей районної державної адміністрації 05 грудня  2017
року  спільно  із  співробітниками  Чугуївського  міського  районного  центру
зайнятості  у  Чугуївському  професійному  ліцеї  було  проведено  урок  «Права
людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини та Конвенції
ООН  про  права  дитини,  прочитані  лекції  для  учнів  навчальних   закладів  за
темами: «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». Проведеними заходами  було охоплено
50 учнів.

Також  в  Чугуївському  професійному  ліцеї  організовано  книжкову
виставку «Людина і закон».

08  грудня  2017  року  службою  у  справах  дітей  районної  державної
адміністрації  спільно із Чугуївським районним центром соціальних служб для
сім’ї,  дітей  та  молоді,  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 13 прийомних батьків та батьків-вихователів.

Працівники  відділу  з  юридичних  питань  і  оборонної,  мобілізаційної,
режимно-секретної роботи та взаємодії з  правоохоронними органами апарату
районної державної адміністрації  постійно беруть участь у семінарах-нарадах з
сільськими, селищними головами та секретарями місцевих рад, на яких до їх
відома  доводиться інформація  про нове в  законодавстві.

На  базі  громадської  приймальні,  яка  діє  при  Чугуївській  районній
державній адміністрації відповідно до графіку роботи  систематично  надається
безоплатна  первинна  правова  допомога громадянам.  На  всі  звернення
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громадянам були надані вичерпні роз’яснення згідно з  чинним  законодавством
України. 

З  метою  забезпечення   виконання  розпорядження  Кабінету  Міністрів
України від 13.09.2017 № 638-р «Про реалізацію правопросвітницького проекту
«Я  маю  право!»  у  2017-2019  роках»,  в  рамках  реалізації  Плану  заходів
Міністерства  юстиції  України  з  реалізації  правопросвітницького  проекту  «Я
маю право!» у 2017-2019 роках,  затвердженого наказом  Міністерства   юстиції
України від 09.10.2017 № 3743/7, сільським, селищним радам розповсюджено
інформаційні  паперові  матеріали,  підготовлені  юридичним  департаментом
обласної державної адміністрації, для розміщення  на  інформаційних стендах у
приміщеннях сільських, селищних рад та у  підпорядкованих   підприємствах,
установах   та  організаціях.

Крім того, завдяки працівникам відділу з юридичних питань і оборонної,
мобілізаційної,  режимно-секретної  роботи  та  взаємодії  з  правоохоронними
органами апарату  районної державної адміністрації, надано необхідно правову
допомогу  Наталії  Мислі  –  матері  загиблого  під  час  АТО  воїна  Мирослава
Мисли з села Волохів Яр з  питання оформлення документів на право власності
на будинок, в якому жінка проживає. Понад 10 років  вказане питання не було
вирішено.  Після  завершення  судового  процесу,  06.02.2018  документи,  які
підтверджують право власності на будинок, було отримано.  

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


