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Інформація
про хід виконання  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.

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

У  2018  році  проведено  4  засідання  міжвідомчої  координаційно-
методичної  ради  з  правової  освіти  населення  (далі  –  МКМР)  на  яких  було
розглянуто найбільш актуальні питання, а саме: 

1.  Про підсумки роботи районної МКМР за 2017 рік.
2.  Про  хід  проведення  роз’яснювальної  роботи  стосовно  практичної

реалізації   Закону  України  «Про  добровільне  об’єднання  територіальних
громад». 

3. Діяльність Чугуївського районного центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді в напрямку соціальної підтримки та допомоги неповнолітнім,
схильним до правопорушень.

4.  Стан  надання  адміністративних  послуг   через  відділ  з  надання
адміністративних послуг районної державної адміністрації.

5.   Реалізація  права  на  сімейне  виховання  дітей,  які  опинились  у
складних життєвих обставинах.

6. Про стан забезпечення права громадян на належні, безпечні і  здорові
умови праці, та  заробітну плату, не  нижчу від визначеної законом.  

7.  Організація  роботи  з  надання  безоплатної  первинної  правової
допомоги. 

8.  Права та пільги учасникам АТО.
9. Обговорення та затвердження плану роботи районної МКМР з правової

освіти населення на 2019 рік.
За результатами  роботи міжвідомчої координаційно-методичної ради з

правової освіти населення готуються відповідні рекомендації.
Відповідно  до  Указу  Президента  України  від  08  грудня  2008  року

№ 1149/2008 «Про Всеукраїнський тиждень права», розпорядження  Кабінету
Міністрів України від 26 вересня 2018 року № 681-р «Про затвердження Плану
заходів з проведення у 2018 році Всеукраїнського тижня права»,  розроблено
План  заходів  щодо  участі  Чугуївського  району  у  проведенні  у  2018  році



Всеукраїнського  тижня  права,  який  затверджений  розпорядженням  голови
районної державної адміністрації від 26 жовтня 2018 року № 408.

Практична  реалізація  Плану  заходів  відбувалась  шляхом  виконання
основних заходів структурними підрозділами Чугуївської районної державної
адміністрації.

У межах Всеукраїнського тижня права відділом освіти районної державної
адміністрації з  10.12.2018  по  14.12.2018 проведені  наступні  правоосвітні
заходи:

спільно зі  службою у справах дітей районної державної адміністрації  та
керівниками  загальноосвітніх  навчальних  закладів  району  у навчальних
закладах  проведено  Всеукраїнський  урок  «Права  людини»  з  нагоди
проголошення Загальної декларації прав людини;

у  12  навчальних  закладах загальної  середньої  освіти відділом  освіти
районної  державної  адміністрації  спільно  з  керівниками  загальноосвітніх
навчальних  закладів  району  проведені:  розвиваюче  заняття  за  темою
«Профілактика  жорстокої  поведінки»,  серед  учнів   1-5  класів;  навчальний
семінар за темою «Насильство та жорстокість у школі» серед учнів 6-8 класів;
лекції  за  темами:  «Ненасильницьке  спілкування  –  мова  життя»,  «Булінг  як
соціальна педагогічна проблема», «Протидія булінгу в школі», серед учнів  5-9
класів;  тренінги за  темами:  «Вчимося  жити та  поважати інших»,  «Жорстока
поведінка:  форми,  види,  профілактика»  та  виховні  години  за  темами:
«Насильство поруч та як його уникнути», «Ми проти насильства!», серед учнів
9-11  класів; консультації  за  темами:  «Рекомендації  щодо  психолого-
педагогічної  взаємодії  з учнями»,  «Як поводитися в конфліктних ситуаціях»,
«Поведінка  в  екстремальних  ситуаціях»,  «Конфлікт  та  способи  його
подолання»,  «Моральні  і  сімейні  стосунки»,  «Організація  роботи  з
попередження насильства серед учнів у закладах загальної середньої  освіти»
серед учнів 5-11 класів у 12 закладах загальної середньої освіти району.

Організовано проведення конкурсу стіннівок «Я маю право на…» серед
учнів 10-11 класів у 3 закладах загальної середньої освіти району.

12.12.2018  проведено  зустріч  за  круглим  столом  для  учнів  спільно  з
керівниками закладів  освіти за  темою «Реалізація  прав людини у сучасному
Українському суспільстві» серед учнів у закладах загальної середньої освіти»
серед  учнів 10-11 класів у 5 закладах загальної середньої освіти району та з
10.12.2018  по  14.12.2018  проведено  брейн-ринг  «Зміни  у  законодавстві
України», правові дебати «Немає прав без обов’язків» серед учнів 10-11 класів
у 5 закладах загальної середньої освіти району.

10.12.2018  проведено  І  етап  Всеукраїнського конкурсу-захисту  науково-
дослідницьких  робіт  учнів-членів  МАН  (відділення  філософії  та
суспільствознавства). Захист робіт на правову тематику.

У  рамках  Всеукраїнського  тижня  права  відділом  освіти районної
державної адміністрації організовано екскурсію до Національного юридичного
університету  імені  Ярослава  Мудрого  з  відвідуванням  криміналістичного
полігону та музею криміналістики в якій прийняли участь 25 учнів 10-11 класів
з 2 закладів загальної середньої освіти району.



Відділом освіти  районної  державної  адміністрації  на своєму офіційному
сайті  13.12.2018  розміщено  інформацію  стосовно  початку  та  проведення
Всеукраїнського тижня права у 2018 році, також  інформація про проведення
реформи  «Нова  українська  школа»  у  закладах  загальної  середньої  освіти
висвітлено на сайті відділу освіти та соціальній мережі Facebook.

З метою підвищення рівня правової культури населення району  у 2018
році  відділом освіти проведено  конференцію, семінари, диспути з актуальних
питань  із  залученням  фахівців  у  галузі   права   за  темами:   «Ти  –  людина,
громадянин,  значить,  маєш  права»,  «Людина  і  закон»,  «Я  маю  право…»,
«Наслідки  злочину  для  особи  та  суспільства»,  «Основні  права,  свободи  і
обов'язки громадян України», «Чи знаю я закон?», «Мої моральні принципи»,
«Права та обов'язки громадянина  України», «Закон обов'язковий для всіх».

Відділом освіти районної державної адміністрації проведено 4 навчально-
методичні  семінари  для  вчителів  правознавства,  заступників  директорів  з
виховної роботи закладів загальної середньої освіти, із залученням фахівців у
галузі  права  за  темами  «Зміни  у  законодавстві  України»,  «Реалізація  прав
людини  у  сучасному  Українському  суспільстві»,  «Булінг  як  соціальна
педагогічна проблема», «Протидія булінгу в школі».

Проведені  заходи   з  питань  забезпечення  прав  дитини  та  реалізації  і
захисту прав людини за  темою «Насильство та жорстокість у школі», тренінг
«Права  споживачів»,  організований  адвокатською  компанією  «Ліхачов  і
партнери».

Так   у  2018  році  у  всіх  закладах  загальної  середньої  освіти   району
проведені   Дні,  Тижні,  Декади  правових  знань,  постійно  діючі  виставки
юридичної,  нормативно-законодавчої  літератури,  методичних  посібників  з
правової  тематики:  «Конвенція  про  права  дитини»,  «Державні  символи
України»,  конкурси  дитячих  творів  «Мої  права»,  рефератів,  малюнків  з
правової тематики.

У роботу  відділу освіти та закладів освіти району впроваджуються  заходи
правовиховного характеру,  під час яких присутніх ознайомлюють  із  актами
законодавства, що спрямовані на заборону пропаганди жорстокості, насильства,
незаконного  обігу  наркотичних  речовин,  попередження  негативного  впливу
вживання наркотичних засобів,  алкоголю, тютюнових виробів на здоров’я та
взаємовідносини в сім’ї. 

У закладах освіти району активізовано  роботу з позашкільної освіти та
виховання дітей шляхом створення та оптимізації роботи лекторіїв, викладання
факультативів,  курсів  за  вибором  та  спецкурсів  правоосвітнього  та
правовиховного  профілів,  відкриття  профільних  класів  у  закладах  загальної
середньої освіти. У 2018/2019 навчальному році у Введенському НВК відкрито
1 (один) клас правового профілю.

Відділом  культури  і  туризму  районної  державної  адміністрації
організовано наступні заходи:

у  закладах  культури  району   проведено  заходи  інформаційного,
освітнього та виховного характеру (бесіди, виховні години), що спрямовані на



підвищення  рівня  правової  культури,  поширення  знань  про  права  і  свободи
людини і громадянина та набуття навичок їх застосування;

проведено роботу щодо забезпечення правовою літературою бібліотеки-
філії  комунального  закладу  «Чугуївська  районна  централізована  бібліотечна
система»  (далі  -  КЗ  «ЧРЦБС»),  а  саме,  Коаліція  громадських  організацій
Чугуївщини  в  рамках  тижня  права  презентувала  комплекти  літератури  та
періодики з правової тематики;

у  центральній  районній  бібліотеці  КЗ  «ЧРЦБС»,  Кам’яноярузькій
бібліотеці–філії  КЗ  «ЧРЦБС»  організовано   проведення  виставок   дитячих
малюнків на тему «Держава. Право. Суспільство»;

з метою популяризації літератури правової тематики в бібліотеках-філіях
КЗ «ЧРЦБС» організовано оформлення книжкових виставок «Людина і закон»,
тематичних полиць «Право, мораль, традиції», «Права людини в українському
суспільстві», постійно  діючих  куточків  правознавства  тощо;

згідно з окремим планом, протягом звітного періоду в бібліотеках-філіях
КЗ «ЧРЦБС» організовано кінопокази документального кіно про права людини
в рамках Мандрівного кінофестивалю «Docudays UA»;

проведено  безкоштовні  Skype-консультації  з  правових  питань  для
мешканців  Чугуївського  району на базі відділу культури і туризму Чугуївської
райдержадміністрації за участю бібліотек-філій КЗ «ЧРЦБС», які мають доступ
до мережі Інтернет.

У рамках Всеукраїнського тижня права  відділом проведені  такі заходи:
організовано проведення книжкових виставок про права людини в Україні та
іншої літератури правового змісту на тему: «Жити у правовому полі», «Правову
освіту – населенню», «Від правил – до права»,  «Правова швидка допомога»,
«Сам собі адвокат»;

організовано проведення інтерактивну «Права очима дітей» у центральній
районній бібліотеці КЗ «ЧРЦБС».

Фахівцями  Чугуївського  районного  центру  соціальних  служб  для  сім’ї,
дітей та молоді  в  Кочетоцькій загальноосвітній санаторній школі- інтернат І-
ІІІ ступенів із представниками учнівської «Школи лідерів» проведено круглий
стіл  на  тему   «Насильство  та  жорстокість  у  школі»  у  ході  якого  учасники
прослухали  міні-лекцію,  присвячену  розумінню  насильства  та  різним  його
проявам, а також взяли участь у брейн-ринзі та самостійно розробили заходи
протидії насильству за допомогою конкурсів учнівських плакатів.

У Мосьпанівському та Новопокровському навчально-виховних комплексах
фахівцями Чугуївського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді проводилися інформаційно-просвітницькі бесіди з елементами тренінгу
на  тему  «Булінг  у  шкільному  середовищі»,  під  час  яких  діти  вільно
висловлювали  власну думку щодо жорстокості та насильства у житті, будували
асоціативні  ряди,  активно  брали  участь  в  обговоренні  наслідків  насильства,
розробляли поради щодо протидії жорстокому поводженню як на рівні школи,
так і на рівні суспільства. 



Особлива  увага  районною  державною  адміністрацією  приділяється
наданню  правової  допомоги  учасникам  АТО,  внутрішньо  переміщеним
громадянам та особам з інвалідністю.

Правоосвітня    робота   серед  громадян,  які   переміщувалися   із  зони
антитерористичної   операції   проводилась  шляхом   надання   роз’яснень   з
питань  отримання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів,  і  порядку  участі  у  проекті  «Рука  допомоги»,  який дає
змогу  вимушеним  переселенцям  та  малозабезпеченим  сім’ям  позбутися
залежності  від  соціальних виплат,  отримати  гідну  роботу  або започаткувати
власний бізнес. 

З  метою надання допомоги та вирішення соціальних проблем на кожну
сім’ю  з  числа  ВПО  складається  акт  оцінки  потреб,   вивчаються  проблемні
питання, у разі необхідності сім’ї беруться під соціальний супровід. При цьому
весь  комплекс  соціальної  роботи  з  внутрішньо  переміщеними  особами
спрямований на їх успішну інтеграцію та адаптацію до нових соціальних умов. 

До  роботи  з  сім’ями,  які  переміщувалися   із  зони   антитерористичної
операції  залучаються  благодійні  фонди  «Право  на  захист»,  «Волонтери:
Дорослі-Дітям»,  «Станція  Харків»,  «Карітас  Харків»,  Чугуївська  районна
організація Товариства Червоного Хреста України, Чугуївський місцевий центр
з надання безоплатної вторинної допомоги.

Протягом 2018 року до Чугуївського районного центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді звернулось 41 сім’я внутрішньо переміщених осіб, у
цих сім’ях виховується 76 дітей. Цій категорії населення надано 208 соціальних
послуг,  а  саме  послуги  із  психологічної  та  юридичної  допомоги,
працевлаштування,  організації  оздоровлення  та  лікування,  щодо  вирішення
житлово-побутових  проблем  та  налагодження  зв’язків  із  членами  родини,
громадою, послуга соціальної інтеграції; 6 сімей протягом року перебували під
соціальним супроводом.

Районним  центром  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді
здійснюється  комплексна  та  мультифункціональна  робота  із  прийомними
сім’ями та дитячими будинками сімейного типу.

Вона передбачає надання комплексу правових, психологічних, соціально-
педагогічних,  соціально-економічних,  соціально-медичних  та  інформаційних
послуг, спрямованих на створення належних умов функціонування прийомної
сім'ї та забезпечення інтересів дитини.

Також, одним з напрямків роботи районного центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді є проведення профілактичної  роботи щодо формування
здорового способу життя серед молоді, попередження потрапляння нею до груп
ризику.

У березні  2018 році  спеціалісти районного центру соціальних служб взяли
участь  у  нараді  класних  керівників  освітніх  закладів  району.  Освітян 
поінформували  про  негативний  вплив  наркотичних  речовин  на  здоров’я
підлітків,  шляхи  розповсюдження  психоактивних  речовин  серед  молоді,
відповідальність за розповсюдження, вживання, зберігання наркотиків.



У 2019 році заплановано низку заходів центру соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді  спільно із організацією «Право на захист» з метою надання
інформаційної  та  юридичної  допомоги сім’ям внутрішньо переміщених осіб,
залучення  їх  до  участі  у  ваучерних  програмах  та  інших  проектах  з  метою
інтеграції у громаду та покращення матеріального становища.

Службою  у  справах  дітей  районної  державної  адміністрації  проведені
наступні заходи:

організовані  та  проведені  батьківські  збори  для  прийомних  батьків,
батьків-вихователів та родин патронатних вихователів на тему «Права дитини-
майбутнє України». Охоплено 14 прийомних батьків та батьків - вихователів, 1
патронатний вихователь; 

проведено  зустріч  із  дітьми-сиротами  та  дітьми,  позбавленими
батьківського піклування на тему «Мої права», до участі запрошено 30 осіб;

на  території  Волоховоярської  сільської  ради  проведено  урок  на  тему
«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  серед
дітей та підлітків». До заходу залучено понад 50 дітей.

Управлінням праці та соціального захисту населення районної державної
адміністрації (далі – управління) проведено наступні правоосвітні заходи:

проведено  зустріч  з  уповноваженими  особами  виконавчих  органів
сільських,  селищних  рад  району  з  прийому  документів  для  призначення
житлових  субсидій  стосовно  змін,  внесених  постановою  Кабінету  Міністрів
України від  17.10.2018  №  841 до  Положення  про  порядок  призначення  та
надання  населенню субсидій  для  відшкодування  витрат  на  оплату  житлово-
комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива ,  затвердженого  постановою  Кабінету Міністрів України
№ 848 від 21.10.1995;

на  сторінках  міськрайонної  інформаційної  газети  «Вісник  Чугуївщини»
підготовлено  статтю  на правову тематику «Про зміни до порядку надання
субсидій з 1 травня 2018 року» № 20 від 12.05.2018;

у  приміщенні  Чугуївського  міського  районного  центру  зайнятості  за
участю представників управління проведений семінар з роботодавцями на тему
«Законодавчі  та  правові  аспекти  працевлаштування  неповнолітньої  молоді,
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі, осіб з
обмеженими фізичними можливостями»; 

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),  шляхом  розміщення  зазначеної  інформації
«Санаторно-курортне  лікування  учасників  АТО» на  сторінках  міськрайонної
інформаційної газети «Вісник Чугуївщини»  № 51 від 15.12.2018;



у  приміщені   територіального   центру  соціального  обслуговування
(надання  соціальних  послуг)  Чугуївської  районної  державної  адміністрації.
відбувся  відкритий  круглий  стіл  з  установами,  організаціями,  які  надають
допомогу  та  підтримку  учасникам  антитерористичної  операції  та  членам  їх
сімей на тему «Права учасників АТО та членів їх сімей». Участь у засіданні
круглого  столу  прийняли  керівники  структурних  підрозділів  районної
державної  адміністрації,  закладу  охорони  здоров’я,  центру  зайнятості,
управління пенсійного фонду, селищних голів району, громадських організацій,
які  опікуються  питанням соціального  захисту  учасників  АТО,  та  військових
формувань;

в  актовій  залі  районної  державної  адміністрації  відбулося  засідання
круглого столу за участю представників виконавчої влади, місцевого самовря-
дування та ветеранських організацій. На зустрічі обговорили питання консолі-
дації  роботи  ветеранських  організацій  щодо  розвитку  громадянського
суспільства,  проблемні  питання  та  шляхи  їх   вирішення.  На  засіданні  були
представлені інститути громадянського суспільства з Чугуївського, Печенізько-
го, Шевченківського районів та міста Чугуєва. Серед них – 6 ветеранських орга-
нізацій  нашого  району,  у  тому  числі  Чугуївська  міськрайонна  організація
«Ветерани АТО» та Чугуївський осередок громадської організації «Спілка вете-
ранів АТО».

З метою соціального захисту працівників, призваних на строкову військову
службу,  військову  службу  за  призовом  осіб  офіцерського  складу,  військову
службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на
військову  службу  за  контрактом,  управлінням  щокварталу  проводиться
моніторинг підприємств, установ та організацій Чугуївського району з питань
додержання гарантій,  передбачених  статтею 119 Кодексу  законів  про працю
України,  статтею  16²  Закону  України  «Про  відпустки»,  п.  13  ст.  12  Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Під час
проведення  моніторингу  керівникам  підприємств,  установ  та  організацій
надаються  роз’яснення  щодо  додержання  гарантій  для  працівників  на  час
виконання  службових  обов'язків.  Також  проводиться  інформаційно-
роз’яснювальна  робота  при  проведенні  комплексної  перевірки  делегованих
повноважень органів виконавчої влади.

Юридичним відділом апарату районної державної адміністрації проведено
наступні правоосвітні заходи:

трудовому  колективу  ПрАТ  «Чугуївський  Агротехсервіс»  за  адресою:
Харківська область, Чугуївський район, с. Коробочкине, вул. Ростовська, буд. 7,
проведено інформаційні заходи з питань реалізації  і  захисту прав людини за
темами:  «Особливості  правового  регулювання  відносин  стосовно  права
приватної власності на об’єкти нерухомого майна», «Право спільної власності»,
«Виконання  рішень  судів  та  інших  органів»,  «Загальні  засади  сімейного  та
цивільного законодавства».

Забезпечено  висвітлення  на  офіційному  веб-сайті  районної  державної
адміністрації  питання  впровадження  новел  у  сфері  захисту  прав  дітей  та
позитивних  результатів  реалізації  Закону  України   «Про  внесення  змін  до



деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на
належне  утримання  шляхом  вдосконалення  порядку  примусового  стягнення
заборгованості  зі  сплати  аліментів», «Як  отримати  безоплатну  правову
допомогу   учасникам   АТО   та   ветеранам   війни», «Реєстрація  прав  на
нерухоме майно». 

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,  підтримки  в  актуальному  стані  стенди
правової   інформації  органів місцевого самоврядування,  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.

Працівники  юридичного  відділу  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
громадянам надані   вичерпні  роз’яснення згідно з   чинним  законодавством
України.  Протягом   2018  року   до  громадської  приймальні  звернулося  28
громадян.  Питання,  за  якими найбільше звертались   громадяни,  стосувались
оформлення  права власності   на  нерухоме  майно, питання орендодавців -
власників паїв щодо можливості підняття процентної ставки від нормативно-
грошової  оцінки  землі  для  обчислення  орендної  плати  за  умови  відмови
орендаря,  розмежування земельної ділянки між сусідами, усунення від права
спадкування,  визнання  осіб  такими,  що  втратили  право  користування
житловим   приміщенням  та  зняття  з  реєстраційного  обліку,  відмінність
договору довічного утримання від спадкового договору.  

 Також,  юридичним  відділом  розміщено  публікації  у  газеті  «Вісник
Чугуївщини» № 26 від 23.06.2018 на тему «Нормативно-правове забезпечення
децентралізації в Україні» метою якої є довести до відома мешканців району та
посадових  осіб  органів  місцевого  самоврядування,  систему  законів  та
підзаконних  нормативно-правових  актів,  а  також  проектів  законів,  які
направлені  на  регулювання  суспільних  відносин  пов’язаних  із  реалізацією
вищевказаної  реформи,   «Державна  реєстрація  прав  на  нерухоме  майно  або
скасування державної реєстрації на підставі рішення суду» № 27 від 30.06.2018.

Додатково,  структурними підрозділами районної державної адміністрації
розроблено, виготовлено  та  розповсюджено буклети,  брошури, на актуальні
теми  «Права  дитини  згідно  конвенції  ООН   про  права  дитини»,  «Шляхи
звернення до влади», «Соціальний захист сімей з дітьми».



Враховуючи  вищевикладене,   можна   вважати,   що  основні   цілі
Програми правової  освіти  населення  Чугуївського району на 2016-2020 роки,
в  2018  році  в  цілому  досягнуті.

Начальник юридичного відділу 
апарату районної державної адміністрації                                    І. Скупченко

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту рішення районної  ради  
«Про  хід виконання  Програми   правової освіти населення Чугуївського

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



1. Обґрунтування 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 2018 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 юридичного відділу апарату 

районної державної адміністрації                                                     І. Скупченко

 

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

