
Додаток 
до рішення Кіровоградської 
міської ради  
від 27 жовтня 2011 року  
№ 871 
 

Інформація 
про стан виконання Програми правової освіти населення м. Кіровограда 

на 2011-2015 роки 
 
З метою реалізації заходів Програми правової освіти населення 

м. Кіровограда на 2011-2015 роки (далі - Програма) протягом 9 місяців 
2011 року виконавчими органами Кіровоградської міської ради, 
відповідальними за виконання заходів Програми, Кіровською та Ленінською 
районними у місті Кіровограді радами та міжвідомчою координаційно-
методичною радою з правової освіти населення м. Кіровограда проведена 
наступна робота. 

Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» особам чи  
групам населення для подолання або пом'якшення  життєвих труднощів, 
підтримки їх соціального статусу та повноцінної життєдіяльності 
соціальними службами надаються соціальні послуги, які передбачають, в 
тому числі, юридичні послуги - надання консультацій з питань чинного 
законодавства,  здійснення захисту прав та інтересів осіб, які перебувають у 
складних життєвих обставинах, сприяння застосуванню державного примусу 
і реалізації юридичної відповідальності осіб, що вдаються до протиправних 
дій щодо цієї особи (оформлення правових документів, адвокатська  
допомога, захист прав та інтересів особи тощо).  

Усього протягом 9 місяців 2011 року Кіровоградським міським 
центром соціальних служб для сім’ ї, дітей та молоді (далі – Центр) було 
надано 11032 індивідуальні соціальні послуги різного спрямування для 
2212  осіб, з метою профілактики негативних явищ у молодіжному та 
дитячому середовищі, в тому числі вживання наркотичних та психотропних 
речовин, девіантної поведінки, проявів насильства, поширення ВІЛ/СНІДу, а 
також з метою розвитку волонтерського руху на території міста проведено 
463 групові заходи для 8804 осіб. 

Під соціальним супроводом спеціалістів Центру перебували 48 сімей з 
числа тих, які опинилися у складних життєвих обставинах, їм було надано 
1265 індивідуальних соціальних послуг, в тому числі правового характеру, 
27 з них знято з соціального супроводу з позитивним результатом у зв’язку з 
усуненням складних життєвих обставин. 

В рамках діяльності спеціалізованого формування «Мобільний 
консультаційний пункт соціальної роботи» було проведено 12 виїздів, надано 
188 індивідуальних послуг різного соціального спрямування, в тому числі 
послуг правового характеру, проінспектовано 46 сімей. 

Кваліфікована соціальна допомога надається особам з числа умовно-
засуджених неповнолітніх та молоді, а також осіб даної вікової категорії, які 
звільнилися з місць позбавлення волі. Протягом 9 місяців 2011 року їм 
надано 1384 та 69 адресних соціальних послуг відповідно, спрямованих на 
розв’язання проблем правового характеру, зокрема паспортизації, місця 
проживання, зайнятості тощо. 
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За 9 місяців 2011 року на базі міськрайонних відділів кримінально-
виконавчих інспекцій засудженим з іспитовим строком було проведено 
47 лекцій та бесід, в тому числі з питань щодо роз’яснення чинного 
законодавства України, участь у яких взяли 24 неповнолітні особи. 

Крім того, в рамках діяльності спеціалізованого формування «Школа 
самостійного життя» проводиться постійна робота зі сприяння соціальній 
адаптації дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які 
виховуються у дитячому будинку інтернатного типу для дітей дошкільного 
та шкільного віку з компенсуючими групами «Барвінок» та Кіровоградській 
школі-інтернаті. Протягом 9 місяців 2011 року за даним напрямом проведено 
43 групових заходів, в тому числі: лекції, бесіди, тренінгові заняття, зокрема 
з правових питань, участь у яких взяли 745 осіб зазначеної категорії. Надано 
105 індивідуальних консультацій різного соціального спрямування. 

Працівниками Центру з метою профілактики негативних явищ у 
дитячому та молодіжному середовищі в загальноосвітніх навчальних 
закладах міста проведено 90 профілактичних групових заходів, в тому числі 
правоосвітніх, для 2370 учасників. 

Юридичним відділом міської ради за зверненнями громадян, 
переважно тих, які належать до соціально незахищених верств населення та 
осіб, які опинились у складних життєвих ситуаціях, надаються усні та 
письмові роз’яснення чинного законодавства. В більшості це питання, 
пов’язані з порядком отримання паспортів громадянина України, реєстрації 
місця проживання, отримання житла тощо. 

14 квітня 2011 року у місті пройшов І-й молодіжний форум «Проблеми 
молоді Кіровограда та шляхи їх вирішення», організований відділом сім'ї та 
молоді Кіровоградської міської ради. У форумі взяли участь студенти вищих 
навчальних закладів міста І-ІІ, ІІІ-ІV рівнів акредитації, активісти 
молодіжних громадських організацій, депутати Кіровоградської міської ради 
та Кіровської районної у місті ради, заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради Андреєва Л.М. 

Під час форуму обговорювалися найактуальніші проблеми сучасної 
молоді, в тому числі питання правової обізнаності молоді. 

Рішенням виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 
від 10 травня 2011 року № 469 при виконавчому комітеті Кіровоградської 
міської ради створена Молодіжна рада, яка є консультативно-дорадчим 
органом з питань молодіжної політики, діяльність якого направлена на 
налагодження взаємодії між місцевим самоврядуванням і молоддю міста 
задля забезпечення узгодженості дій у вирішенні питань, пов’язаних із 
життям молодих громадян та їх участі в усіх сферах життя суспільства. До 
складу молодіжної ради увійшли представники молодіжних, студентських та 
громадських організацій. Робота Молодіжної ради спрямована на вирішення 
нагальних проблем молоді, в тому числі її правової освіти. 

28 травня 2011 року відділом сім'ї та молоді спільно з координаторами 
та авторами проекту DozoR.Lite Дорогань Андрієм та Тимченко Анастасією 
було проведено інтелектуально-спортивну гру "Здоровий Дозор" до 
Міжнародного дня захисту дітей. В грі взяли участь 12 дитячих команд. Ця 
гра проводилась з метою привернення молоді до активного здорового 
відпочинку, розвитку комунікативних та лідерських здібностей дітей, 
підтримки молодіжних ініціатив, формування через інтелектуальну 
спортивну гру всебічно розвиненої особистості. Частина гри була присвячена 
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обізнаності дітей щодо їх прав, гарантованих законами України. Учасники та 
переможці отримали пам'ятні подарунки. 

У дитячо-юнацьких клубах за місцем проживання серед вихованців 
проводяться бесіди, а також дні правового інформування, на які 
запрошуються працівники правоохоронних органів, спеціалісти служб у 
справах дітей. 

Продовжується багаторічна практика проведення Днів правових знань 
у вищих навчальних закладах міста І-ІІ, ІІІ-ІV рівнів акредитації для 
студентської молоді, які відділ сім'ї та молоді проводить спільно з 
Кіровоградським міським управлінням юстиції та кримінальною міліцією 
Кіровського і Ленінського РВ УМВС України в Кіровоградській області. 
Мета даних заходів - профілактика протиправних дій в молодіжному 
середовищі, поширення правових знань серед студентів, підвищення рівня 
правової культури молоді - питання кримінальної відповідальності за 
зберігання, вживання та розповсюдження наркотичних засобів, психотропних 
речовин та прекурсорів. Дні правових знань проведено у Кіровоградському 
медичному коледжі ім. Є.Й.Мухіна, Кіровоградському будівельному 
коледжі, Кіровоградському музичному училищі, Машинобудівному коледжі 
КНТУ, Кіровоградському коледжі статистики. 

Проведено 70 профілактичних рейдів з метою виявлення бездоглядних 
дітей, схильних до правопорушень та бродяжництва. У ході рейдів відвідано 
118 сімей, де батьки ухиляються від виконання обов'язків по вихованню та 
утриманню дітей, не створюють належних умов для їх проживання та 
розвитку. З батьками проведено роз'яснювальну роботу та попереджено про 
відповідальність за неналежне виконання батьківських обов'язків. 

З нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дітей службою у 
справах дітей виконавчого комітету міської ради в обласній бібліотеці для 
дітей ім. А.П. Гайдара проведено «круглий стіл» з питань соціально-
правового захисту, попередження злочинності та профілактики 
правопорушень серед дітей м. Кіровограда. 

За звітній період службою у справах дітей на звернення громадян 
надано 243 консультації з питань захисту прав дітей. 

У серпні 2011 року службою у справах дітей спільно з відділом ведення 
обліку житла та юридичного відділу Кіровоградської міської ради було 
проведено семінар з метою роз'яснення опікунам та піклувальникам питань 
постановки підопічних дітей на облік громадян, які потребують поліпшення 
житлових умов. 

З початком нового 2011/2012 навчального року продовжено та 
активізовано роботу з правової освіти учнівської молоді міста, яка має 
постійний, сталий, систематичний характер. 

У другій половині вересня 2011 року по загальноосвітніх навчальних 
закладах міста проведені Тижні правових знань та виховні години для учнів 
різних вікових категорій. У НВК «Кіровоградський колегіум - 
спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний заклад - центр естетичного виховання», КЗ «НВО 
№ 32 «СЗОШ І-ІІІ ступенів, позашкільний центр «Школа мистецтв» для 
учнів 6-7 класів проведені тренінгові заняття за модулем «Знаємо та 
реалізуємо свої права». По школах міста проводяться цікаві для учнів 
старшого шкільного віку «Політичні хвилинки» на уроках історії та права, а 



 4

також єдині класні години «Права молодої людини» і «Я маю право на 
повагу та терпимість в класі». 

У ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 проведені заходи з попередження насильства 
у дитячому середовищі «Насильству - стоп!», у КЗ «НВО «ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№ 18 – дошкільний навчальний заклад – центр дитячої та юнацької творчості 
«Надія» круглий стіл для лідерів учнівського самоврядування «Жити за 
законами держави». 

У шкільних бібліотеках розгорнуто роботу виставок книжок для учнів 
«Конвенція ООН про права дитини». 

Проведені перші у поточному навчальному році засідання Рад 
профілактики з попередження правопорушень серед дітей по всіх 
загальноосвітніх закладах міста. 

Продовжено роботу консультпунктів для батьків з правових питань 
щодо виховання дітей, їх прав та обов'язків, а також проблем профілактики 
дезадаптації підлітків, які діють у кожній школі. 

На жовтень - листопад 2011 року заплановано проведення місячників 
морально-правового виховання та відео-лекцій «Закон і ми» з питань 
правової освіти. 

В бібліотечних закладах міста були проведені: 
правова вікторина «Казкові герої про права дитини» (бібліотека-філія 

№ 5); юридична «сходинка» «Жінки мають право» (бібліотека-філія № 8); 
«круглий стіл» на тему: «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 на тему: «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). 

Працівники відділу з питань внутрішньої політики міської ради 
надавали консультації: 

громадянам щодо підготовки документів для реєстрації місцевих 
осередків політичних партій, громадських організацій, релігійних громад; 

представникам місцевих осередків політичних партій, громадських 
організацій з питання дотримання чинного законодавства при проведенні 
масових заходів у місті; 

окремим громадянам з питань застосування законів України «Про 
політичні партії», «Про об'єднання громадян», «Про свободу совісті та 
релігійні організації». 

Дано роз'яснення членам Громадської ради при виконавчому комітеті 
Кіровоградської міської ради щодо зміни орендної плати за приміщення для 
громадських організацій міста. 
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Представники місцевих осередків громадських організацій були 
залучені до участі у семінарі щодо дотримання Закону України «Про доступ 
до публічної інформації». 

Юридичним відділом міської ради проведено навчання з посадовими 
особами місцевого самоврядування міської ради по вивченню Закону 
України «Про засади запобігання і протидії корупції»  та Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
відповідальності за корупційні правопорушення». Загалом у семінарських 
навчаннях взяла участь 261 посадова особа. 

Під час проведення навчання звернуто увагу на основні положення 
Закону, зокрема щодо обмежень використання службового становища, 
обмеження сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, 
обмеження щодо одержання подарунків (пожертв), обмеження щодо роботи 
близьких осіб, питань фінансового характеру, урегулювання конфлікту 
інтересів, адміністративної та кримінальної відповідальності за корупційні 
правопорушення тощо. Окрім того, з керівниками виконавчих органів міської 
ради додатково проведено вивчення законодавчих актів щодо питань 
укладання договорів та угод. 

У зв'язку з набранням чинності Закону України «Про засади 
запобігання і протидії корупції» у липні 2011 року відділом кадрового та 
правового забезпечення і сектором з питань депутатської діяльності 
виконкому Кіровської районної у м. Кіровограді ради проведено навчання з 
працівниками виконавчих органів районної у місті ради, депутатами ради. 

Протягом серпня 2011 року під час проведення конкурсу на заміщення 
вакантних посад у апараті районної у місті ради та її виконавчих органах 
60 особам було роз'яснено положення законодавства України з питань 
прийняття на службу в органи місцевого самоврядування та проходження 
служби. 

У звітному періоді 15 особам роз'яснено питання щодо встановлення, 
призначення, припинення опіки та піклування над повнолітніми фізичними 
особами. Проведено навчання з головами квартальних комітетів Кіровського 
району м. Кіровограда, на яких було детально поінформовано голів 
квартальних комітетів про зміст законів України «Про доступ до публічної 
інформації», «Про органи самоорганізації населення» і порядок їх 
застосування. 

З метою ознайомлення населення Кіровського району м. Кіровограда з 
інформацію про права та порядок звернення громадян до відділу Державного 
реєстру виборців виконкому, відповідно до Закону України «Про Державний 
реєстр виборців», інформацію було розміщено на офіційному сайті 
Кіровської районної у місті ради, на стендах у приміщеннях відділу ведення 
Державного реєстру виборців виконкому, виконавчого комітету районної у 
місті ради, управління праці та соціального захисту населення виконкому, 
центру по наданню державних допомог управління праці та соціального 
захисту населення виконкому, а також відповідна інформація надавалась для 
розміщення в друкованих засобах масової інформації. 

Відділами управління праці та соціального захисту населення 
виконавчого комітету Кіровської районної у місті Кіровограді ради 
здійснюється поширення правових знань серед колективів підприємств, 
установ, організацій та мешканців Кіровського району м. Кіровограда з 
питань пенсійного, трудового законодавства України (серед осіб з 
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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. 

Крім того, в приміщеннях управління праці та соціального захисту 
населення виконкому Кіровської районної у місті Кіровограді ради, центру 
по наданню державних допомог управління праці та соціального захисту 
населення виконкому з вищезазначених питань є відповідна наочна 
інформація для забезпечення доступності до правових знань населення. 

Виконавчими органами Ленінської районної у місті Кіровограді ради 
створені умови для набуття і використання правових знань широкими 
верствами населення. 

За відповідним графіком юристом виконавчого комітету Ленінської 
районної у місті Кіровограді ради здійснюється прийом громадян з питань 
правової освіти, надаються правові консультації (складаються позовні заяви 
та ін.). 

Працівниками управління праці та соціального захисту населення 
виконавчого комітету Ленінської районної у місті ради запитувачам постійно 
роз'яснюються правові підстави надання субсидій, соціальних допомог та 
пільг. З метою залучення на навчання та працевлаштування проводиться 
інформаційно-роз'яснювальна робота серед інвалідів та учнів 
загальноосвітніх шкіл. Надаються консультації з питань опіки та піклування 
повнолітніх осіб, які визнані судом недієздатними або осіб, які за станом 
здоров'я не можуть самостійно реалізовувати свої права. Інформація щодо 
правових аспектів праці розміщується у друкованих засобах інформації 
(«Вечірня газета») та на сайті Ленінської районної у місті Кіровограді ради. 

Робота з правової освіти населення у територіальному центрі 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Ленінського району 
міста Кіровограда проводиться відповідно до перспективних та поточних 
планів роботи. Враховуючи специфіку підопічних територіального центру, 
використовуються різнопланові форми: 

проведення для соціальних працівників тематичних семінарів з основ 
законодавства і права; 

робота юридичного консультпункту; 
індивідуальні бесіди та консультації з клієнтами; 
розміщення актуальних матеріалів з правових питань та змін до 

законодавства на інформаційних стендах; 
проведення опитувань у населення з актуальних правових проблем, які 

потребують вирішення. 
Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Ленінського району міста Кіровограда кілька років 
поспіль співпрацює з юридичною клінікою юридичного факультету 
Інституту розвитку людини «Україна». Консультації надають викладачі та 
студенти старших курсів (надано 25 консультацій, проведено 5 юридичних 
семінарів, 4 фахові бесіди з питань правової освіти). Найчастіше клієнти до 
фахівців звертаються з наступних питань: оформлення спадку, довічного 
утримання, вирішення конфліктів тощо. 
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Протягом поточного року серед підопічних територіального центру 
були проведені лекції на теми: «Перший рік проведення пенсійної реформи», 
«Справедлива система розподілу пенсійних коштів», «Кодекс законів про 
працю України - норми встановлення робочого часу», «Питання соціального 
забезпечення та захисту прав позивачів». 

За 9 місяців 2011 року було проведено 3 засідання міжвідомчої 
координаційно-методичної ради з правової освіти населення м. Кіровограда 
(далі за текстом – МКМР). 

Відповідно до плану роботи МКМР було проведено ряд спільних 
заходів. Так, вже традиційно проводиться за спільним наказом управління 
освіти міської ради та Кіровоградського міського управління юстиції конкурс 
на кращого знавця Конституції України і права. Переможці конкурсу 
нагороджені грамотами, оголошені подяки вчителям історії та правознавства. 

Розпочато конкурс на кращі друковані публікації правового характеру, 
що здійснювалися місцевими засобами масової інформації у ІІ півріччі 
2010 року, І півріччі 2011 року. 

Спільно з відділом внутрішньої політики міської ради та міського 
управління юстиції постійно проводиться робота з надання консультацій  
представникам політичних партій та громадських організацій. 

Продовжили спільну правоосвітню роботу у вищих та середніх 
спеціальних навчальних закладах спеціалісти Кіровоградського міського 
управління юстиції та відділу сім’ ї та молоді міської ради. Всього цими 
правоосвітніми заходами було охоплено  645 студентів. 

За звітний період було здійснено 15 вивчень стану правової освіти та 
правового виховання у ДНЗ №№  3, 19, 27, 21, 28, 37, 41; СЗОШ  №№ 1, 2; 
ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  № 33,  КЗ  «НВО «Загальноосвітній  навчальний  заклад 
І-ІІІ  ступенів  №  26  –  дошкільний  навчальний  заклад  –  дитячий  
юнацький центр «Зорецвіт», КЗ «НВО «Загальноосвітній навчальний заклад 
І-ІІІ   ступенів   № 17  –  центр    естетичного   виховання   «Калинка»,  
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 13; ЗОШ «Мрія»; КЗ «НВО ліцей-школа-дошкільний 
навчальний заклад «Вікторія-П». 

За результатами перевірок стану правової освіти та правового 
виховання було узагальнено позитивний досвід роботи з правового 
виховання педагогічного колективу ДНЗ № 72 «Гномик» з проведення 
правоосвітніх заходів для вихованців; позитивного досвіду роботи ДНЗ № 3 
«Незабудка», ДНЗ № 37 «Ластівка», Кіровоградського міського управління 
юстиції з проведення міського етапу огляду-конкурсу на кращого знавця 
Конституції України та права серед учнів 11-х класів ЗНЗ міста Кіровограда. 

У трьох громадських приймальнях з надання безкоштовної допомоги 
громадянам, створених при Кіровоградському міському управлінні юстиції 
за 9 місяців 2011 року надано 115 консультацій.  

Безкоштовні консультації громадянам постійно надаються у 
громадських приймальнях при Кіровській і Ленінській районних у 
м. Кіровограді радах.  

За 9 місяців 2011 року представниками МКМР було проведено 
49   правоосвітніх заходів. Лекційними заходами членів МКМР було 
охоплено близько 2068  осіб. 

За спільним наказом № 2/6 від 5 січня 2005 року Кіровоградського 
міського управління юстиції та обласної універсальної наукової бібліотеки 
ім. Д.І.Чижевського було утворено правовий лекторій. За 9 місяців 2011 року 



 8

у правовому лекторії було прочитано 4 лекції з тем: «Злука УНР-ЗУНР. Акт 
Соборності України», «Особливості укладення та виконання договору 
поруки», «Творчість Т.Шевченка та сучасність», «Особливості праці жінок. 
Правовий захист материнства» та проведено 2 «круглих столи» на теми: 
«Сімейне законодавство України. Права та обов’язки дітей і батьків», «Права 
дитини за українським законодавством». Всього правоосвітніми заходами, 
проведеними в правовому лекторії, було охоплено 159 осіб. 

На виконання Національної програми правової освіти та Програми 
правової освіти населення м. Кіровограда на 2011-2015 роки з ініціативи та за 
рішенням МКМР у квітні 2007 року було засновано та зареєстровано 
Кіровоградський міський фонд сприяння розвитку правової освіти населення. 
У рамках діяльності фонду на базі правової громадської приймальні за 
адресою: м. Кіровоград, вул. Нейгауза, 23, проводяться правоосвітні заходи – 
тренінгові заняття, бесіди із залученням членів фонду. 

За 9 місяців 2011 року працівниками Кіровоградського міського 
управління юстиції було здійснено 60 виступів у засобах масової інформації.  

Члени МКМР взяли участь у проведенні тижнів і днів правових знань: 
до Дня Соборності України, до Дня матері, до Міжнародного дня сім’ ї, до 
Дня захисту прав дітей, до Дня Конституції України, Дня Незалежності 
України. 

На номери телефонної «гарячої лінії» Кіровоградського міського 
управління юстиції за 9 місяців 2011 року звернулося 65 громадян. 

Відповідно до спільного наказу Кіровоградського міського управління 
юстиції і Кіровоградського міського центру  соціальних служб для сім’ ї, 
дітей та молоді № 9  від 26.01.07 діє консультаційний пункт з надання 
правових безкоштовних консультацій  породіллям, які перебувають у 
пологовому будинку № 1, пологовому відділенні обласної лікарні та вагітним 
жінкам. За звітний період було надано 2 консультації з питань соціального 
захисту багатодітних сімей  та сімей з дітьми. 

На базі Кіровоградського міського управління юстиції діє методичний 
кабінет, у рамках діяльності якого громадяни користуються юридичною 
літературою управління юстиції. За 9 місяців 2011 року за методичною 
допомогою звернулися 7 громадян. 

На теперішній час юридичним відділом міської ради опрацьовується 
питання щодо укладання угоди про спільну діяльність з Кіровоградською 
міською громадською організацією «Взаємодопомога вільних людей» щодо 
питання реалізації проекту «Захист трудових прав – попереджений, означає 
озброєний!», метою якого є створення передумов запобігання порушенням у 
сфері трудових відносин, правова освіта населення у галузі трудового права. 
 
 
 
Начальник юридичного відділу               О.Колюка 


