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Інформація про стан виконання Програми правової освіти населення 

м. Кіровограда на 2011-2015 роки за перше півріччя 2014 року 
 

З метою створення необхідних умов для набуття широкими верствами 
населення міста правових знань та навичок у їх застосуванні, забезпечення доступу 
громадян до джерел правової інформації рішенням Кіровоградської міської ради 
від 24 лютого 2011 року № 204 затверджено Програму правової освіти населення 
м. Кіровограда на 2011-2015 роки (далі - Програма). 

Для реалізації заходів Програми відповідальними за виконання заходів 
Програми у першому півріччі 2014 року проведена наступна робота. 

Протягом першого півріччя 2014 року у загальноосвітніх закладах міста 
продовжено роботу з правової освіти учнівської молоді відповідно до заходів 
управління освіти щодо здійснення Програми правової освіти учнівської молоді міста 
на 2011-2015 роки. Управління освіти проводить дану роботу системно, постійно, 
слідкує за її проведенням у закладах освіти міста, узагальнює та поширює кращі 
напрацювання з реалізації Програми правової освіти учнівської молоді, як складової 
загальної міської Програми правової освіти населення м. Кіровограда. 

Протягом першого півріччя 2014 року в навчальних закладах міста з правової 
освіти були проведені наступні заходи. 

Учнівська молодь міста взяла активну участь у обласному огляді-конкурсі на 
краще знання положень Конституції України. 

В рамках «Тижня правових знань» в квітні 2014 року були проведені такі 
виховні заходи: 

конкурс дитячих малюнків «Діти мають право на …» (НВО ЗОШ № 1, 10, 
ЗОШ №  2, 3, 4, НВО СЗОШ № 6, НВК «Кіровоградський колегіум», НВО ЗОШ № 18, 
19, ЗОШ № 22, НВО ЗОШ № 25, ЗОШ № 33, 35, НВО ЗОШ № 31, НВК ЗОШ № 34, 
НВО школа-інтернат, НВО «Вікторія-П»; 

виховні години «Кожна дитина має право» (5-6 класи), «Правова культура 
учнів» (7-9 класи), «Закон, право і особистість» (10-11 класи, всі школи міста);  

класні години «Дивіться на нас як на рівних» (5-8 класи), «Мораль, право, 
особистість» (9-11 класи, всі школи міста);  

круглі столи «Не проміняй свободу на рабство» (гімназія № 9, ЗОШ № 12, 
ЗОШ № 30); 

диспут «Чи знаєш ти свої права та виконуєш свої обв’язки» для 6-7 класів 
(ЗОШ № 13, НВО ЗОШ № 31, ЗОШ № 33, НВК ЗОШ № 34); 

зустрічі з працівниками служби у справах дітей Кіровоградської міської ради 
(НВО ЗОШ № 19, ЗОШ № 22, НВО ЗОШ № 25, НВК ЗОШ № 26, НВК ЗОШ № 34, 
НВО «Вікторія-П»). 

У всіх школах відбулися засідання шкільних парламентів та учнівських активів 
на правову тематику: «Правова культура – міцність держави», «Правовий статус 
дітей-інвалідів», «Підліток і закон», «Забезпечення прав людини в Україні на 
сучасному етапі розвитку державності». 

По всіх школах міста у травні 2014 року відбулися місячники морально-
правового виховання, в рамках яких учні середнього та старшого шкільного віку взяли 
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участь у тренінгах та рольових іграх за програмами:  «Рівний – рівному», «Твоє 
життя – твій вибір», «Знаємо та реалізуємо свої права», «Ризикована поведінка та її 
наслідки». 

У квітні 2014 року у школах проведені тематичні уроки для старшокласників 
«Конституція – основний закон нашої держави». 

Відбулися правові лекторії: 
для учнів загальноосвітніх закладів міста «Твої права та обов’язки» (ЗОШ № 2, 

3, 4, 7, 22, 23, 29, 30, 35, НВО СЗОШ № 6, СЗОШ № 14, НВО ЗОШ № 1, 13,  15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 24, 25,  31, НВК ЗОШ № 26, ЗОШ № 33, НВО школа-інтернат, НВО 
СЗОШ № 32, НВК «Кіровоградський колегіум», НВК ЗОШ № 34, НВО СЗОШ № 8, 
гімназія № 9, ГНТН, НВО «Вікторія-П»); 

для батьків «Виховуйте та навчайте дітей бути громадянами» (всі школи міста). 
Регулярно (двічі на семестр) у закладах проводяться тематичні бесіди для учнів, 

схильних до правопорушень «Закон і ми» (ЗОШ № 2, 3, 4, 7, 10, 13, 22, 23, 29, 30, 33, 
35, НВО СЗОШ № 6, СЗОШ № 14, НВО ЗОШ № 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24,  25, 31,  
НВК ЗОШ № 26, НВО школа-інтернат, НВО СЗОШ № 32, НВК «Кіровоградський 
колегіум», НВК ЗОШ № 34, НВО СЗОШ № 8, гімназія № 9); 

Заслуговує на увагу позитивний досвід НВО СЗОШ № 6, ГНТН, 
НВО ЗОШ № 24, Кіровоградського колегіуму, ЗОШ № 33, які наприкінці березня 
2014 року провели батьківські всеобучі та засідання батьківських комітетів за 
тематикою: «Виховання дітей в сім’ ї – основний чинник успішності різнобічного 
виховання особистості». 

Активно з цікавістю учнівська молодь загальноосвітніх закладів міста  взяла 
участь у загальноміському конкурсі стіннівок «Конвенція ООН про права дитини в 
малюнках». 

Слід відмітити, що в закладах іде постійний пошук форм та методів правової 
роботи, цікавих дітям. 

Так, у НВО ЗОШ № 31 проведений «Юридичний аукціон», у НВО ЗОШ № 25 
«Клуб правових знань, довіри і толерантності», у НВО ЗОШ № 19 обговорення 
виставки-презентації видань «Про права людини», у ЗОШ № 22 діє консультпункт для 
батьків та учнів з розв’язання конфліктних ситуацій.  

Також, проведені для старшокласників брейн-ринги «Молоді громадяни 
України знають свої права» (гімназія ім. Т.Шевченка, НВО СЗОШ № 6, НВО СЗОШ 
№ 8, гімназія № 9, СЗОШ № 14, НВО ЗОШ № 20, № 24). 

За перше півріччя 2014 року спеціалістами міського Центру соціальних служб 
для сім’ ї, дітей та молоді Кіровоградської міської ради було проведено 16 групових 
заходів правового спрямування  (лекції, бесіди та відеолекторії) для учнівської та 
студентської молоді міста на теми: «Реалізація і захист прав людини», «Проблема 
злочинності неповнолітніх та шляхи її профілактики», «Торгівля людьми: порушення 
прав людини», «Трудове законодавство України. Умови прийняття на роботу. 
Складання резюме». 

Груповими заходами охоплено 370 молодих осіб. 
Наприкінці кожного заходу його учасникам було роздано інформаційно-

просвітницький матеріал. 
Протягом поточного часу через консультативний пункт гарячої лінії «Телефон 

довіри» надано 17 консультацій з правових питань.  
Протягом 2014 року службою у справах дітей виконавчого комітету 

Кіровоградської міської ради здійснено 3 перевірки комп'ютерних клубів щодо 
виявлення дітей, які під час навчального процесу знаходились у клубах. Виявлено 3 
неповнолітніх, які мали пропуски занять без поважних причин, та в урочний час 
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перебували в комп'ютерних залах. З адміністрацією клубів проведено роз'яснювальну 
роботу. 

Умови утримання та виховання дітей, які опинились у складних життєвих 
обставинах, перевірені у 181 сім'ї. До Кіровоградського міського відділу УМВС 
України в області направлено 23 клопотання щодо притягнення батьків до 
адміністративної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов'язків. 
Органом опіки та піклування виконавчого комітету Кіровоградської міської ради до 
районних судів м. Кіровограда подано 8 позовних заяв про позбавлення батьківських 
прав осіб, які злісно ухилялись від виконання батьківських обов'язків. 

Службою у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 
спільно з сектором кримінальної міліції у справах дітей Кіровоградського міського 
відділу УМВС України в Кіровоградській області за участю працівників 
Кіровоградського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 
проведено 61 профілактичний рейд, виявлено 16 бездоглядних дітей. До комунального 
закладу «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей» Кіровоградської міської 
ради влаштовано 13 дітей, до медичних закладів 3 дитини, 7 дітей після проведення з 
їх батьками профілактично-роз’яснювальної роботи повернуто на виховання в сім'ї. 

Протягом 2014 року спільно з управлінням освіти Кіровоградської міської ради 
проведено перевірку стану виховної роботи з профілактики правопорушень у 
Кіровоградському кібернетико-технічному коледжі. 

Кримінальною міліцією у справах дітей Кіровоградського МВ УМВС України в 
області при взятті на облік дитини, яка скоїла злочин, направляється повідомлення до 
служби у справах дітей. З зазначеними неповнолітніми проводяться профілактичні 
бесіди щодо недопущення повторного скоєння злочину. 

У загальноосвітніх навчальних закладах міста протягом 2014 року взято участь 
у засіданнях 12 рад профілактики правопорушень та батьківських зборах, круглому 
столі на базі філії Центральної бібліотеки на тему: «Ти маєш право», проведено 
виховний захід для учнів ЗОШ № 2 на тему «Твої права та обов’язки». У пришкільних 
таборах відпочинку 6 загальноосвітніх навчальних закладів з дітьми проведено 
заняття на тему «Погані та добрі вчинки». 

Під час заходів особливу увагу приділялось проблемі попередження 
правопорушень серед дітей. 

Відділом сім’ ї та молоді Кіровоградської міської ради продовжується 
багаторічна практика проведення Днів правових знань у вищих навчальних закладах 
міста. У першому півріччі 2014 року проведено зустрічі на правову тематику для 
студентів Машинобудівного коледжу Кіровоградського національного технічного 
університету (щодо адміністративної відповідальності за паління в громадських 
місцях, березень); Кіровоградського медичного коледжу ім. Є.Й.Мухіна (щодо 
протидії розповсюдженню та вживанню наркотичних засобів, квітень); 
Кіровоградського технікуму механізації сільського господарства (щодо прав і 
обов'язків громадянина, квітень). 

З метою проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань запобігання 
насильству в сім’ ї, застосування сучасних форм та методів роботи з особами, які 
вчинили насильство в сім’ ї, та їх жертвами спеціалістами відділу забезпечується 
координація дій щодо попередження насильства в сім'ї та здійснюється 
розповсюдження тематичної друкованої продукції в дитячо-юнацьких клубах, 
загальноосвітніх та вищих навчальних закладах міста. Відділ сім'ї та молоді 
забезпечує роботу комісії з питань координації дій щодо попередження насильства в 
сім'ї. За перше півріччя 2014 року відбулось 2 засідання.  
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10 квітня 2014 року відбувся ІІ молодіжний форум за ініціативи Молодіжної 
ради при виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради та підтримки відділу 
сім’ ї та молоді Кіровоградської міської ради. 

На форумі обговорювалися питання, пов’язані із забезпеченням прав і свобод 
молоді, а саме: про роль та місце молоді у нинішніх суспільно-політичних умовах; про 
створення та впровадження молодіжних проектів, джерела їх фінансування; про 
молодіжне житлобудування та отримання кредиту на придбання молодіжного житла; 
про пільговий проїзд у міському транспорті студентської молоді ВНЗ міста; про 
створення власного «майданчика» для молоді міста; про будівництво спортивних 
майданчиків. 

Учасники форуму прийняли резолюцію та висловили бажання брати участь у 
вирішенні проблем міста.  

Відділом сім’ ї та молоді Кіровоградської міської ради забезпечується робота 17 
дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання естетичного та спортивного 
спрямування. Вихованці дитячо-юнацьких клубів беруть участь у всіх загальноміських 
програмах. Для вихованців дитячо-юнацьких клубів проводяться зустрічі з 
працівниками служби у справах дітей виконавчого комітету Кіровоградської міської 
ради; зустрічі з дільничними інспекторами міліції; бесіди-зустрічі «Наркоманія серед 
підлітків: причини і наслідки», «Що ти знаєш про права людини?», «Державна 
символіка». 

У клубах оформлено куточки з державною символікою. 
З метою підвищення рівня правової обізнаності батьків багатодітних сімей 

проводяться консультації з питань отримання пільг, передбачених законодавством 
України для багатодітних сімей. 

Протягом звітного періоду працівниками відділу з питань внутрішньої політики 
Кіровоградської міської ради надавалися консультації представникам місцевих 
осередків політичних партій, виборчих штабів кандидатів на пост Президента 
України, громадянам з питань застосування законодавства про вибори. 

Кіровоградська міська рада сприяла Міжнародній фундації виборчих систем 
(IFES) у проведенні 24 квітня, 12, 15 травня 2014 року в приміщенні Кіровоградської 
міської ради навчань для членів окружної виборчої комісії, дільничних виборчих 
комісій у рамках технічної допомоги «Програма реформування виборчого 
законодавства України». 

12 травня 2014 року в приміщенні інформаційно-аналітичного центру 
«Перевесло» (вул. Острівська, 2) відбулося навчання членів дільничних виборчих 
комісій на позачергових виборах Президента України 25 травня 2014 року, ініційоване 
місцевими осередками ВГО «Комітет виборців України» та Громадської мережі 
«Опора». 

На офіційному веб-сайті Кіровоградської міської ради 29 квітня 2014 року 
розміщено інформацію про перелік місць під обладнання стендів, дощок оголошень 
для розміщення матеріалів передвиборної агітації. 

У віснику Кіровоградської міської ради «Вечірня газета» від 16 травня 
2014 року № 20 розміщено статтю «Якщо вас не внесли до списку виборців» із 
роз'ясненням щодо перевірки персональних даних у списках виборців. 

Протягом травня – червня проведено 23 обговорення проекту змін до 
Конституції України у трудових колективах підприємств, установ організацій. 

На офіційному веб-сайті міської ради 20 травня 2014 року розміщено статтю під 
назвою «Кіровоградці запрошуються до обговорення змін Конституції України в 
частині децентралізації влади», 11 червня 2014 року – статті «У Кіровоградській 
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муніципальній школі обговорювали зміни до Конституції України», «У 
Кіровоградських спортивних школах уважно вивчали зміни до Конституції України». 

В юридичному управлінні Кіровоградської міської ради забезпечено 
проходження практики студентами вищих навчальних закладів, які навчаються за 
спеціальністю «Правознавство». 

У виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради за участю юридичного 
управління проводяться навчання з керівниками виконавчих органів щодо роз’яснення 
норм чинного законодавства, вивчення змін до нього, прийнятих нових законодавчих 
актів, які регулюють діяльність органів місцевого самоврядування. 

11 червня 2014 року з посадовими особами проведено обговорення змін до 
Конституції України. 

Керівникам виконавчих органів міської ради підготовлено та направлено 4 
інформаційних повідомлення щодо змін в чинному законодавстві України, які 
безпосередньо пов’язані з діяльністю органів місцевого самоврядування.  

На території Кіровського району м. Кіровограда у першому півріччі 2014 року 
проведено наступну роботу. 

З депутатами Кіровської районної у місті Кіровограді ради проведено навчання 
на тему: «Про Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції». Подання 
декларацій депутатами районної у місті ради». 

Для посадових осіб місцевого самоврядування проведено правові навчання на 
теми: «Про Закон України «Про засади запобігання та протидії корупції». Подання 
декларацій посадовими особами місцевого самоврядування», «Про основні положення 
Кодексу цивільного захисту». 

З головами квартальних комітетів Кіровського району м. Кіровограда 
організовано та проведено навчання на теми: «Нове в пенсійному законодавстві», 
«Про умови, за яких виплата державних соціальних допомог припиняється». 

Відділом ведення Державного реєстру виборців виконкому було проведено 
навчання зі співробітниками Кіровського районного відділу у місті Кіровограді 
управління державної міграційної служби України в Кіровоградській області на тему: 
«Порядок реєстрації громадян інших держав, які хочуть отримати громадянство 
України». 

Окрім цього, посадовими особами виконавчих органів районної у місті ради 
постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота з колективами 
підприємств, установ, організацій, мешканцями Кіровського району м. Кіровограда 
про зміни у чинному законодавстві України з питань: виборчих прав громадян; 
пенсійного, трудового законодавства України, в тому числі серед осіб з обмеженими 
фізичними можливостями, щодо їх професійної та трудової реабілітації; отримання 
державної допомоги; отримання пільг на житлово-комунальні послуги; призначення 
та виплати державних соціальних допомог, встановлення опіки та піклування над 
повнолітніми фізичними особами. 

На офіційному сайті районної у місті ради були опубліковані наступні статті: 
«Інформація щодо нової адресної програми Уряду для соціальної підтримки 
малозабезпечених сімей при оплаті житлово-комунальних послуг», «Про виплати 
грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на 
транспортне обслуговування», «Безпека праці та здоров’я під час використання 
хімічних речовин на виробництві», «Грошова компенсація за невикористані щорічні 
відпустки». 

З метою забезпечення доступності правових знань населення в приміщеннях 
виконавчого комітету районної у місті ради, управління соціального захисту 
населення виконкому, центру по наданню державних допомог управління соціального 
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захисту населення виконкому, територіальному центрі соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Кіровського району м. Кіровограда, відділу ведення 
Державного реестру виборців виконкому та на офіційному сайті районної у місті ради 
розміщується відповідна інформація. 

Виконавчим комітетом Ленінської районної у місті Кіровограді ради у  
першому півріччі 2014 року були створені умови для набуття і використання правових 
знань широкими верствами населення. Для голів квартальних комітетів Ленінського 
району було проведено 5 семінарів, на яких розглядалися наступні питання: 

15.01.2014 - ознайомлення з проектом Закону України «Про захист людини від 
негативного впливу електромагнітного випромінювання базових станцій систем 
стільникового зв’язку»; про порядок прийняття в експлуатацію закінчених 
будівництвом об’єктів; про соціальний захист ветеранів; 

05.02.2014 - план спільних заходів Кіровоградської обласної державної 
адміністрації та управління МВС України в Кіровоградській області щодо виконання в 
області Закону України «Про попередження насильства в сім’ ї на 2014-2015 роки»; 
про надання достовірної інформації для оформлення державних допомог, субсидій та 
пільг; 

05.03.2014 - про пенсійне забезпечення в Україні у 2014 році;  
07.05.2014 - роз’яснення Закону України «Про відходи»; про забезпечення 

надання соціальних послуг одиноким мешканцям Ленінського району міста 
Кіровограда; 

04.06.2014 - про обговорення проекту змін до Конституції України (щодо 
децентралізації влади) та Концепції реформування місцевого самоврядування та 
територіальної влади в Україні. 

В управлінні соціального захисту населення виконавчого комітету Ленінської 
районної у місті Кіровограді ради під час прийому громадян проводиться 
роз’яснювальна робота по наданню правової допомоги щодо надання субсидій, усіх 
видів соціальної допомоги та пільг. 

З метою залучення на навчання та працевлаштування, проводиться 
інформаційно-роз’яснювальна робота серед інвалідів та учнів загальноосвітніх шкіл. 

Також, проводиться робота з питань опіки та піклування повнолітніх осіб 
Ленінського району, які визнані судом недієздатними або осіб, які за станом здоров’я 
не можуть самостійно здійснювати свої права та виконувати обов’язки. 

Інформація з правової освіти населення, роз’яснення чинного законодавства та 
інші правові питання розміщуються у віснику Кіровоградської міської ради «Вечірня 
газета» та на сайті Ленінської районної у місті Кіровограді ради. 

 
 
 

Начальник юридичного управління           М.Смаглюк 


