
ІНФОРМАЦІЯ
про виконання  Програми правової освіти населення Чугуївського району 

на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням районної ради 
від 11.02.2016 року (із змінами)

 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», із змінами,
внесеними рішенням районної ради  від  06 березня 2019 року.

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. 
        Протягом терміну реалізації Програми її учасниками було організовано та
проведено ряд наступних заходів. 

У  2019  році  проведено  2  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 у 2018 році.
2. Про проведення інформаційно-просвітницького заходу «Стоп-булінг» у

закладах  загальної  середньої  освіти району.
3.  Про  реалізацію державної  політики  у  сфері  запобігання  та  протидії

домашньому  насильству  відповідно   до  Закону  України  «Про  запобігання  та
протидію домашньому насильству».

4. Про  стан   національно-патріотичного  виховання  у  закладах  освіти
Чугуївського району у 2018-2019 навчальному році.  

5.  Про організацію  роботи з надання безоплатної  первинної правової
допомоги.

6.  Про обговорення  та  затвердження  плану  роботи  районної  МКМР з
правової освіти населення на 2020 рік. 

За результатами роботи міжвідомчої координаційно-методичної  ради з
правової  освіти  населення  підготовлені   відповідні  рекомендації.

У  2019  році  юридичним  відділом  апарату  районної  державної
адміністрації  спільно   з  управлінням   праці  соціального  захисту  населення
районної державної адміністрації подано на державну реєстрацію до Головного
територіального  управління  юстиції  у  Харківській  області  розпорядження
нормативно-правового  характеру  від  09.04.2019  №  90  «Про  організацію
проведення громадських робіт тимчасового характеру  у 2019 році», яке було
зареєстровано 24 квітня 2019  року за № 35/1742. 

До  розпоряджень  нормативно-правового  характеру  за  результатами
проведення  експертизи  проєкту  розпоряджень    голови  районної  державної
адміністрації   готується  юридичний,   антидискримінаційний    та      гендерно-



правовий  висновок за  формою,  що  затверджується  Міністерством  юстиції
України та Кабінетом Міністрів України.

Відповідно  до  Указу  Президента  України  від  08  грудня  2008  року
№ 1149/2008 «Про Всеукраїнський тиждень права», розпорядження  Кабінету
Міністрів України від 24 липня 2019 року № 568-р «Про затвердження Плану
заходів  з  проведення у  2019 році  Всеукраїнського тижня права» розроблено
План  заходів  щодо  участі  Чугуївського  району  у  проведенні  у  2019  році
Всеукраїнського  тижня  права,  який  затверджений  розпорядженням  голови
районної державної адміністрації від 10 жовтня  2019 року  № 250.  

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

У межах Всеукраїнського тижня права відділом освіти районної державної
адміністрації у загальноосвітніх і навчально-виховних комплексах з 09 по 16
грудня 2019 року проведені наступні правоосвітні заходи:

 всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення Загальної
декларації прав людини; уроки за темами «Профілактика жорстокої поведінки»,
«Насильство та жорстокість у школі», «Протидія булінгу в школі», «Жорстока
поведінка: форми, види, профілактика»; виховні години за темами «Насильство
поруч  та  як  його  уникнути»,  «Ми  проти  насильства!»,  «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».
 Для  старшокласників  проведено  правові  дебати  «Знати  сьогодні,  щоб
жити завтра»; для молодших школярів – гру-подорож «У країну прав» і конкурс
казок «Великі права маленької дитини».
 Серед  дітей  та  підлітків  організовано  також  перегляд  та  обговорення
документального  фільму  «Дівчина  проти  гравітації»  до  Міжнародного
фестивалю документальних фільмів про права людини.
 У  шкільних  бібліотеках  експонувалися  книжкові  виставки  літератури
правового змісту «Знай та поважай закон».

Організовано та   висвітлено  на сайтах відділу освіти районної державної
адміністрації району, закладів освіти  та соціальній мережі Facebook інформації
про проведення реформи «Нова українська школа».

Проведено: виховні уроки, бесіди  для дітей різних вікових категорій за
темами  «Профілактика  жорстокої  поведінки»,  «Насильство  та  жорстокість  у
школі»,  «Протидія  булінгу  в  школі»,  «Жорстока  поведінка:  форми,  види,
профілактика»; 

виховні години для учнів 7-11 класів за темами «Насильство поруч та як
його  уникнути»,  «Ми  проти  насильства!»,   «Історія  прийняття  Загальної
декларації  прав людини, які права є в дитини»;

перегляд документальної стрічки  «Школярам про права людини – мовою
документального кіно». 

Також у рамках Всеукраїнського тижня права відділом освіти  районної
державної адміністрації   проведено І етап    Всеукраїнського  конкурсу-захисту
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науково-дослідницьких   робіт  учнів-членів  МАН  (відділення  філософії  та
суспільствознавства), захист робіт на правову тематику.

У  бібліотеках-філіях   КЗ  «Чугуївська  централізована  бібліотечна
система» (далі- КЗ «ЧРЦБС)  відбулись виставки літератури за темами «Україна
– демократична, правова держава», «Виконуй обов’язки, поважай правопорядок
і закон», година права за темою «Я знаю свої права», відео-прес-конференція за
темою  «Мої  права  –  моє  життя»;  вікторина  «Цікаве  право»;  правовий
калейдоскоп «Держава і право»; інтелектуальний марафон «Із історії права».  

 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;

організовано  виставки  літератури  за  темами:  «Україна  –  демократична,
правова держава», «Виконуй обов’язки, поважай правопорядок і закон»;  

організовано та проведено годину права «Я знаю свої права» у  бібліотеках-
філіях КЗ «ЧРЦБС;

організовано  та  проведено  відео-прес-інформацію  «Мої  права  –  моє
життя»; 

організовано участь читачів - учнів у вікторині «Цікаве право», правовому
калейдоскопі «Держава і право», інтелектуальному марафоні «Із історії права»; 

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

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

Фахівцями  Чугуївського  районного  центру  соціальних  служб  для  сім’ї,
дітей  та  молоді  проводяться  інформаційно-просвітницькі  заходи  серед
учнівської  молоді  району,  мешканців  Харківського  обласного  соціального
гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за
темою «Стоп Булінг!». 

Кожного  місяця  Чугуївським районним  центром соціальних служб для
сім’ї,  дітей  та  молоді   проводяться  засідання  групи  взаємодопомоги  та
взаємопідтримки   учасників  АТО/ООС,    надається  професійна  підтримка
бійцям  щодо  адаптації  до  мирного  життя,  вміння  знаходити  ресурси  для
подолання  фізичного  і  душевного  болю,  навичок  справлятися  зі  стресовими
ситуаціями.  До  роботи  залучається  практичний  психолог  КНП  «Чугуївська
центральна районна лікарня ім. М.І. Кононенка».

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

  Протягом  2019  року  фахівцями  Чугуївського  районного  центру
соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді спільно  з  представниками
благодійного  фонду  «Право  на  захист»  проводилися  інформаційно-
просвітницькі  заходи  для  внутрішньо  переміщених  осіб,  які  мешкають  на
території Чугуївського району.

Заходи були  направлені на безоплатну юридичну допомогу переселенцям
та підвищення рівня обізнаності осіб щодо актуальних питань. Учасники заходу
активно  долучилися  до  обговорення  питань  отримання  статусу  дитини,  яка
постраждала  внаслідок  воєнних  дій  та  збройних  конфліктів,  пільг  для
отримання житла  та  можливості  отримання житлового  кредиту,  оформлення
аліментів, переоформлення документів, реєстрації на виборчій дільниці. Під час
заходів  обговорювались  випадки,  в  яких  особа  може  втратити  статус
внутрішньо переміщеної.

З метою надання допомоги та вирішення соціальних проблем на кожну
сім’ю з  числа  внутрішньо  переміщених осіб  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   АТО/ООС залучались
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 2019  року до Чугуївського районного центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді звернулось 46 сімей внутрішньо переміщених осіб, у
цих   сім’ях   виховується  78   дітей.  Цій  категорії    населення   надано
106 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; 5 сімей протягом року перебували під
соціальним супроводом.

Районним  центром  соціальних  служб  для  сім’ї,  дітей  та  молоді
здійснюється  комплексна  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.

На території Чугуївського району функціонує 12 прийомних сімей, у яких
виховується 17 дітей, та 3 дитячих будинки сімейного типу, у яких виховується
18  дітей.  Соціальне  супроводження  прийомних  сімей  та  дитячих  будинків
сімейного  типу  передбачає  надання  комплексу  правових,  психологічних,
соціально-педагогічних,     соціально-економічних,      соціально-медичних     та
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інформаційних  послуг,  спрямованих  на  створення  належних  умов
функціонування прийомної сім’ї. 

На  базі  Центру  функціонує  «Школа  прийомних  батьків»,  проводяться
заходи,  направлені  на  інформаційну,  юридичну  та  соціально-психологічну
підтримку батьків та дітей.

Центром  впроваджено  досвід  проведення  групових  супервізій   для
прийомних батьків, батьків вихователів, опікунів/піклувальників, патронатних
вихователів.  

Необхідність кваліфікованої підтримки, залучення до роботи спеціалістів
різних  галузей  знань  та  робота  за  принципом  супервізії  дозволяє  здійснити
комплексну  підтримку  сімей,  розвинути  найнеобхідніші  батьківські
компетенції  з  урахуванням  особливостей  розвитку  статусних  дітей  та
індивідуальних потреб кожної дитини.

З  початку  року  у  рамках  «Школи  прийомних  батьків»  було  проведено
10 супервізійних зустрічей за  темами «Психологічні особливості дітей – сиріт
та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Психологія взаємовідносин у
родині  –  як  уникнути  конфліктів»  (із  залученням  кризового  психолога),
«Ненасильницьке  спілкування»,  «Психофізіологічні  зміни  в  організмі
підлітків»,  «Особливості  поведінки  дітей  та  дорослих  в  різних  ситуаціях»,
«Причини  крадіжок  дітьми»,  «Фінансова  грамотність  дітей»;  круглі  столи
«Попередження  насильства  у  сім’ї»,  «Профілактика  шкідливих  явищ,  які
негативно впливають на стан здоров’я молоді». 

 Крім того, із прийомними батьками проводились бесіди щодо здорового
способу  життя,  розвитку  дітей,  організації  оздоровлення,   підготовки  їх  до
самостійного життя. 

У цьому році на базі Центру почала працювати «Літня школа лідерства»
для  дівчаток  та  хлопчиків   із  прийомних,  патронатних  родин  та  дитячих
будинків  сімейного  типу.  Мета  школи  –  розвивати  творчі  здібності  дітей,
вдосконалювати  і  відпрацьовувати   навички,  ознайомити  їх  із  основами
ораторського мистецтва, навчити чітко формулювати свої думки, деталізувати,
ставити цілі на майбутнє. 
       Протягом року фахівцями Центру надавались послуги 17 особам з числа
дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування.  Двоє  з  них
перебували  під  соціальним  супроводом.  За  сприяння  Центру  вирішувались
питання  щодо  постановки  осіб  на  квартирний  облік,  працевлаштування,
проходження медичного обстеження, оформлення та відновлення документів.

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.

Службою  у  справах  дітей  районної  державної  адміністрації  проведені
наступні заходи:

організовані  та  проведені  батьківські  збори  для  прийомних  батьків,
батьків-вихователів   та   родин  патронатних    вихователів    за   темою  «Права
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дитини-майбутнє України», заходом охоплено  20  прийомних батьків, батьків -
вихователів, патронатних вихователів;

проведено  зустріч  із  дітьми-сиротами  та  дітьми,  позбавленими
батьківського піклування, дітьми, які проживають у родинах, які перебувають у
складаних життєвих обставинах  за темою «Мої права», до участі запрошено
35 осіб;

на території Введенської селищної ради проведені урок  за темою «Права
людини»,  лекції  для  учнів  навчального  закладу  за   темами «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:

Підготовлено статтю на правову тематику: «Питання забезпечення житлом
сімей  загиблих   військовослужбовців,  які  брали  участь   в   АТО,  а  також
інвалідів І-ІІ групи з числа  військовослужбовців, які брали участь у зазначеній
операції, та потребують  поліпшення  житлових умов» (інформаційна  газета
«Вісник Чугуївщини» від 21.12.2019 № 52).  

З метою інформування  працівників Територіального  центру  соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) районної державної адміністрації
проведено навчання  за темою «Додержання вимог законодавства про працю»,
звернуто  увагу  на найбільш  ефективні способи дотримання законодавства про
працю  та на поширені випадки  порушення законодавства  про працю.

Розроблено  та розповсюджено  інформаційні  електронні  матеріали за
темами «Пільговикам – про монетизацію»; «Пояснення  щодо відсотка платежу
у формулі субсидії», «Про  внесення  змін до процедури повідомної реєстрації
колективних договорів», «Торгівля людьми є одним з найсерйозніших злочинів
проти людини».

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 сатті 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. 

Юридичним відділом апарату районної  державної адміністрації проведено
наступні  правоосвітні  заходи.

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»,   у рамках     реалізації     Плану   заходів
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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.

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  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.  За   2019 рік  до  громадської  приймальні  з  надання  безоплатної
первинної  правової  допомоги  Чугуївської  районної  державної  адміністрації
звернулося 27 мешканців  Чугуївського району та м. Чугуєва. Усім громадянам
були  надані роз’яснення згідно з  чинним  законодавством України. 

Графіком   роботи   громадської  приймальні  визначено  дні  прийому
громадян: друга та четверта середа   місяця   з  14.00-16.00. 

Графік роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної
правової допомоги на І півріччя  2020 року затверджено керівником апарату
районної державної адміністрації  11 січня 2020 року. Відповідна інформація
розміщена  на офіційному вебсайті  районної державної адміністрації та надана
до    Чугуївського  міського  суду. 

Питання,  якими  найчастіше  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,  оформлення  права  власності  на  нерухоме  майно  у  порядку
спадкування за законом, зняття  з  місця реєстрації, отримання допомоги при
народження дитини, про надання права на шлюб.

Юридичним  відділом  апарату  районної  державної  адміністрації
забезпечено  розміщення  на  офіційному  вебсайті  районної  державної
адміністрації  матеріалів,  що  стосуються  проведення  Всеукраїнського  тижня
права  на  території  Чугуївського  району  та  підготовлено  до  друку  у
міськрайонній  інформаційній  газеті  «Вісник  Чугуївщини»  статтю  про
проведення Всеукраїнського  тижня  права  на території  Чугуївського району
від 21.12.2019 № 52.

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

Головний  спеціаліст з юридичних питань 
апарату районної державної адміністрації                                 Іван СКУПЧЕНКО
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