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Інформація 
про стан виконання Програми правової освіти населення м. Кіровограда 

на 2011 - 2015 роки за друге півріччя 2012 року 
 

З метою реалізації заходів Програми правової освіти населення 
м. Кіровограда на 2011 - 2015 роки у ІІ півріччі 2012 року проведена наступна 
робота. 

Управлінням освіти Кіровоградської міської ради з початком нового 
2012/2013 навчального року у загальноосвітніх закладах міста продовжено роботу з 
правової освіти учнівської молоді відповідно до заходів управління освіти міської 
ради щодо здійснення Програми правової освіти учнівської молоді міста на 2011 -
2015 роки, затверджених наказом гуманітарного департаменту Кіровоградської 
міської ради від 02 лютого 2010 року №92/0. 

Так, у другому півріччі 2012 року на базі всіх шкільних бібліотек було 
організовано і проведено виставки учнівських робіт «Вивчаємо Конвенцію прав 
дитини» та книжкові виставки «На паралельних дорогах прав та обов’язків». 

У всіх школах у листопаді-грудні 2012 року відбулися шкільні олімпіади з 
основ правознавства. До Міжнародного дня толерантності майже всі школи міста 
готували різножанрові роботи на обласний конкурс, який відбувся на базі 
обласного Будинку дитячо-юнацької творчості обласного управління освіти і 
науки. 13 євроклубів, які функціонують на базі шкіл міста, провели багато цікавих 
конкурсних програм до Міжнародного дня толерантності, до яких залучили всю 
учнівську молодь. 

До Міжнародного дня захисту прав людини у всіх навчальних закладах 
проведено конкурси малюнку (для учнів молодшого шкільного віку), стіннівок (для 
учнів середнього шкільного віку) та плакату (для учнів старшого шкільного віку). 

У закладах освіти проведені зустрічі та правові брейн-ринги з працівниками 
правоохоронних органів та юридичних установ міста. 

Протягом жовтня 2012 року у закладах освіти міста відбулись тижні права, 
які проводяться щорічно. 

Так, у ЗОШ № 12 проведено відкритий урок для молодших учнів «Закон – 
наша сила» та тематичну лінійку «Права дитини». Для учнів 7-9 класів проведено 
інтелектуальну гру «У королівстві Феміди». 

Також у багатьох школах соціальні педагоги і практичні психологи провели 
анкетування учнів з метою виявлення насильства в сім’ ї, класі та позашкільному 
середовищі. 

З 10 по 15 грудня в рамках тижня права у закладах освіти відбувалися 
неформальні заходи. Так, наприклад у ЗОШ № 1 в рамках тижня відбулися: 

10.12.2012 р. – інтелектуальний правовий тир «Стріли правосуддя»; 
11.12.2012 р. – Всеукраїнський урок «Права людини»; 
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12.12.2012 р. – правовий брейн-ринг; 
13.12.2012 р. – бесіда «Права і обов’язки»; 
14.12.2012 р. – конкурс міні-плакатів «Права людини»; 
15.12.2012 р. – засідання круглого столу «Права людини. Забезпечення 

дотримання міжнародного законодавства в Україні». 
Для учнів молодшого шкільного віку у всіх закладах відбулися відкриті 

уроки «Знай свої права, дитино» та рольові ігри «Юридичний футбол», для учнів 
середнього шкільного віку – бесіди з елементами гри «Некеровані вчинки та 
відповідальність за них» і брейн-ринги «Мої орієнтири в основах теорії держави і 
права». 

У багатьох школах пройшли диспути для старшокласників «Чи готові ми 
жити у правовій державі?». 

Також по всіх школах міста відбулися зустрічі учнівської молоді з 
представниками правоохоронних органів «На паралельних дорогах прав та 
обов’язків». 

У ЗОШ № 2 учні 9-11 класів написали твір-роздум на правознавчу тему: 
«Людину називають людиною, коли вона спроможна відповідати за свої вчинки». 

У ЗОШ № 7 організовано перегляд відеопрезентацій на тему: 
«Відповідальність неповнолітніх. Права молодої людини в Україні». 

У НВО СЗОШ № 8 12 та 13 грудня для учнів 7-8 класів проведено конкурс-
ессе на тему «Ми громадяни і в нас є права», в якому взяли участь 57 учнів. У своїх 
творчих роботах діти не тільки показали свої правові знання, а й висловили власне 
ставлення до забезпечення прав людини в Україні. 

У гімназії № 9 проведено серію усних журналів на тему: «Декларація прав 
людини. Знаємо свої права, виконуємо свої обов’язки» та презентовано творчу 
роботу «Якими є права й обов’язки людини в демократичному суспільстві». 

Науково-практична   конференція   «Підліток.   Права.   Закон»   для   учнів 
10-х класів відбулася в ЗОШ №10. 

У СЗОШ № 14 проведено круглий стіл «Підростаюче покоління потребує 
захисту» та тематичні бесіди «Морально-правові критерії виховання учнів». 

Вихователі груп продовженого дня НВО ЗОШ № 15 для учнів 1-4 класів 
організували перегляд мультиплікаційних фільмів на правову тематику, для учнів 
11 класу в цій школі провели дебати «Покарання і примус». 

У ЗОШ № 29 учні молодших класів взяли участь у казковому правознавчому 
турнірі «Дитина і право». 

У Кіровоградському колегіумі, НВО ЗОШ № 26, НВК ЗОШ № 19 працюють 
постійно діючі правові скриньки «Питання-відповідь». 

У листопаді-грудні 2012 року проведені батьківські збори, лекторії щодо 
відповідальності за скоєння правопорушень дітьми «Відповідальність батьків за 
виховання дітей». Правовий лекторій для батьків і дітей за темами: «Навіщо людям 
потрібні закони?», «Як захистити себе від насильства, жорстокості, агресії», 
«Батькам про насильство в сім’ ї». 

У ЗОШ № 22 відбулося спеціальне засідання учнівського парламенту дітей з 
питань вивчення Конвенції про права людини та Конституції України. 

 У ЗОШ № 30 пройшло засідання Ради по профілактиці правопорушень за 
участю фахівців із соціальної роботи Кіровоградської міської ради. До 
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Міжнародного дня ненасильства проведений диспут для старшокласників «Не 
проміняй свободу на рабство», а до Дня ООН у жовтні 2012 року проведені бесіди, 
дидактичні ігри та години спілкування. 

У закладах культури міста були проведені: правова вікторина «Казкові герої 
про права дитини» (бібліотека-філія № 5), юридична сходинка «Жінки мають 
право» (бібліотека-філія № 8), круглий стіл «Мої права – моє життя» (бібліотека-
філія № 10), інформаційна гра «Я люблю країну, де є право на ім’я і на родину» 
(бібліотека-філія № 12), день інформації «Твій майбутній вибір» (бібліотека-філія 
№ 4), зустріч з юристом «Як захистити свої права. Юридичні поради» (бібліотека-
філія № 17), правознавчий калейдоскоп «Молодь і реальність» (бібліотека-філія 
№ 6), виставка «Віхи на шляху державності» (Кіровоградська міська центральна 
бібліотека), година правового виховання «Перегортаючи сторінки «Конвенції про 
права дитини» (бібліотека-філія № 7), тематична інформація «Конституція 
України  – основний закон для влади і громад» (бібліотека-філія № 9), турнір «Від 
громадянина України – до громадянина землі» (бібліотека-філія № 2), книжкова 
виставка «Конституція України – традиційне і нове» (бібліотека-філія № 2), 
книжкова виставка «Людина. Право. Суспільство» (бібліотека-філія № 16), 
подорож в історію «Це моя Україна, це моя батьківщина, що як мама і тато одна» 
(бібліотека-філія № 21). 

З метою поширення правових знань і підвищення рівня правової культури 
серед студентів Кіровоградського національного технічного університету, 
Кіровоградського комерційного технікуму, машинобудівного коледжу, 
Кіровоградського будівельного коледжу відділом сім’ ї та молоді Кіровоградської 
міської ради спільно з міським управлінням юстиції проведені Дні правових знань з 
питань попередження насильства та недопущення жорсткого поводження в сім’ ї. 

Спільно з представниками відділення кримінальної міліції у справах дітей 
МВ УМВС України в Кіровоградській області та кримінально-виконавчої інспекції 
Управління Державної пенітенціарної служби України в Кіровоградській області 
для студентів Кіровоградського музичного училища проведено лекцію з 
роз’яснення положень Конституції України та кримінального законодавства 
України. 

В дитячо-юнацьких клубах відділу сім’ ї та молоді міської ради проведені 
бесіди з вихованцями клубів на теми: «Всі люди мають права», «Твої права та 
обов’язки», «Всі ми вільні та маємо рівні права», «Знай свої права» тощо. 

У навчально-виховних закладах проведено 8 профілактичних заходів на 
тему: «Скажи насильству «ні». Учням роз’яснені їхні права, порядок звернення до 
компетентних органів, учителям та батькам роздані інформаційні матеріали. 
Профілактичними заходами охоплено 180 учнів. 

З метою підвищення обізнаності з питань попередження насильства в сім’ ї, 
жорстокого поводження з дітьми, формування свідомості щодо нетерпимого 
ставлення до насильства в загальноосвітніх закладах м. Кіровограда з 25 листопада 
по 10 грудня 2012 року організовано тематичні виставки літератури з питань 
попередження насильства в сім'ї «Скажи насильству – НІ!», групові та 
індивідуальні консультації для дітей «Я і моє оточення: вдома та у школі», бесіди: 
«Насильство: як себе захистити», «Я знаю свої права», відеолекції «Насильству – 
НІ!», виховні години «Твої права та обов’язки», «Конвенція ООН про права 
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дитини», години спілкування «Сім'я – простір без насильства», семінари та 
тренінги «Ми проти насилля», «Попередження насильства в сім'ї», конкурс 
дитячих малюнків «Ні! Насильству в сім'ї». З батьками школярів проведені бесіди 
«Дитинство без насильства», «Стати батьком – дуже легко, Бути батьком – дуже 
важко». 

Службою у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 
узгоджені плани спільної роботи з навчальними закладами міста щодо 
профілактики правопорушень серед учнів, попередження дитячої бездоглядності та 
безпритульності, залученню дітей до навчання.  

За звітний період службою у справах дітей виконкому міської ради на 
звернення громадян надано 127 консультацій з питань захисту прав дітей.  

13 листопада 2012 року відбулося засідання Громадської ради при 
виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради, під час якого розглядалося 
питання про основні положення нового Закону України «Про громадські 
об’єднання». 

Працівниками відділу з питань внутрішньої політики Кіровоградської міської 
ради проводилася роз’яснювальна робота для уповноважених осіб місцевих 
осередків політичних партій, громадян з питань дотримання основних положень 
Закону України «Про вибори народних депутатів України». 

Юридичним відділом міської ради проведені навчання з посадовими особами 
місцевого самоврядування міської ради з питань щодо змін в чинному 
законодавстві, які регулюють діяльність виконавчих органів місцевого 
самоврядування, та набрання чинності нормативно-правовими актами з 01 січня 
2013 року. Окрім того, юридичним відділом міської ради запроваджено доведення 
до виконавчих органів міської ради прийнятих законодавчих актів, які стосуються 
діяльності органів місцевого самоврядування.  

12 грудня 2012 року у виконавчому комітеті міської ради з керівниками 
виконавчих органів міської ради та керівниками комунальних підприємств міста 
юридичним відділом  проведено лекцію на тему: «Загальна декларація прав 
людини та імплементація її положень в Конституції України».  

Виконавчими комітетами Ленінської та Кіровської районних у місті 
Кіровограді рад проводяться навчання з посадовими особами місцевого 
самоврядування, головами квартальних комітетів, організована інформаційно-
роз’яснювальна робота з колективами підприємств, установ, організацій з питань 
пенсійного, трудового законодавства України (серед осіб з обмеженими фізичними 
можливостями щодо професійної та трудової реабілітації); щодо пільг та 
компенсацій, допомог, транспортного забезпечення та санаторно-курортного 
лікування (серед інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників війни, осіб, 
постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС); з питань порядку призначення та виплат 
державних соціальних допомог, житлових субсидій відповідно до чинного 
законодавства України; щодо пільг на житлово-комунальні послуги тощо. 

 
 

Начальник юридичного відділу            О.Колюка 


