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Інформація
про стан виконання Програми правової освіти населення м. Кіровограда
на 2011-2015 роки за перше півріччя 2012 року
З метою реалізації заходів Програми правової освіти населення
м. Кіровограда на 2011-2015 роки протягом першого півріччя 2012 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.
Кіровоградським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді громадянам надавались індивідуальні соціальні послуги, проводились
групові заходи різного спрямування, в тому числі правового характеру, з метою
профілактики негативних явищ у молодіжному та дитячому середовищі, зокрема,
вживання наркотичних та психотропних речовин, девіантної поведінки, проявів
насильства, поширення ВІЛ/СНІДу, а також з метою розвитку волонтерського
руху.
На базі міськрайонних відділів кримінально-виконавчих інспекцій
засудженим з іспитовим строком проводились лекції та бесіди, в тому числі з
питань щодо роз’яснення чинного законодавства України.
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 школіінтернаті.
Відповідно до розпорядження міського голови від 13 січня 2012 року № 2
«Про безоплатну первинну правову допомогу» керівникам виконавчих органів
міської ради доручено забезпечити проведення особистого прийому та надання
безоплатної первинної правової допомоги відповідальними працівниками;
розгляд письмових звернень про надання безоплатної первинної правової
допомоги та надання такої допомоги з питань, що належать до компетенції
виконавчих органів міської ради; забезпечувати осіб, які потребують безоплатної
вторинної правової допомоги, документами та іншими матеріалами або їх
копіями, власниками яких є Кіровоградська міська рада та її виконавчий комітет.
На виконання зазначеного розпорядження міського голови за письмовими і
усними зверненнями громадян надаються роз’яснення чинного законодавства.
Відповідно до розпорядження міського голови від 06 лютого 2012 року
№ 14 «Про апаратне навчання посадових осіб місцевого самоврядування
виконавчих органів Кіровоградської міської ради у 2012 році» 22 лютого
2012 року проведено навчання з посадовими особами щодо порядку заповнення
податкової декларації та декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання
фінансового характеру.
01 березня 2012 року проведено навчання з посадовими особами щодо
правових аспектів дії Закону України «Про засади запобігання і протидії
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корупції»
та
його
практичного застосування за участі представника
Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області.
21 березня 2012 року проведено навчання з посадовими особами щодо
питання спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття
посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.
23 травня 2012 року проведено навчання з посадовими особами щодо
основних засад Закону України «Про безоплатну правову допомогу».
Юридичним відділом міської ради опрацьоване питання і за результатами
укладено угоду про спільну діяльність між виконавчим комітетом
Кіровоградської міської ради та Кіровоградською міською громадською
організацією «Взаємодопомога вільних людей» в рамках реалізації Програми
правової освіти населення м. Кіровограда на 2011-2015 роки та проекту «Захист
трудових прав – попереджений, означає озброєний!», що реалізовується
Кіровоградською міською громадською організацією «Взаємодопомога вільних
людей».
В результаті проведена інформаційна, організаційна та методична робота
щодо підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення правової
освіти населення, набуття громадянами необхідного рівня правових знань,
формування у них поваги до права.
12 січня 2012 року на офіційному сайті Кіровоградської міської ради
опубліковано інформаційне повідомлення: «Захист трудових прав Кіровоградців:
попереджений, означає озброєний!».
16 березня 2012 року відбулось засідання круглого столу за участю
представників юридичного відділу міської ради, міського управління юстиції,
управління державної виконавчої служби, Федерації профспілок області, центру
зайнятості, громадських організацій, під час якого обговорено два основних
питання – проблеми порушення трудових прав та запобігання порушенням прав
працівників і вироблення спільної стратегії щодо сприяння профілактики
порушень у сфері трудового права шляхом підвищення правової свідомості та
культури працівників.
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.
Проводились профілактичні рейди 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, які
ухиляються від виконання обов'язків по вихованню та утриманню дітей,
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проведено роз'яснювальну роботу та попереджено про відповідальність за
неналежне виконання батьківських обов'язків.
У першому півріччі 2012 року продовжено роботу з правової освіти
учнівської молоді міста, яка має постійний, сталий, систематичний характер.
Активізовано роботу органів учнівського самоврядування в плані
здійснення ними правопросвітницької роботи серед учнівської молоді.
Щоквартально у школах міста проводяться загальношкільні лінійки перевірки та
аналізу стану дисципліни і порядку в класних колективах.
За рекомендацією управління освіти Кіровоградської міської ради посилено
правопросвітницьку роботу з батьківською громадою. З батьками проводяться
спеціальні бесіди щодо профілактики правопорушень серед дітей, дитячої та
підліткової злочинності, стану криміногенної ситуації та правовиховної роботи з
дітьми. При цьому класні керівники враховують такі фактори як особистість
кожної дитини та особливості виховання її у конкретній сім’ї. 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. Проведені змістовні лекційні заняття для батьків «Сімейне
виховання - основа правового становлення особистості».
У І півріччі 2012 року по всіх бібліотеках загальноосвітніх навчальних
закладів міста були розгорнуті змістовні і цікаві книжкові виставки за правовою
тематикою. На базі шкільних бібліотек по всіх школах пройшли тематичні уроки
для учнів різних вікових категорій «Право і закон». Також проводились
індивідуальні бесіди з дітьми про культуру поведінки, подолання шкідливих
звичок, зустрічі зі спеціалістами міського Центру «Здоров’я» та працівниками
правоохоронних органів.
Протягом І семестру 2011/2012 навчального року по школах міста
проведені пізнавальні за змістом та цікаві за формою навчально-виховні заходи:
єдині класні години «Конвенція ООН про права дитини – головний міжнародний
документ щодо захисту дітей»; виховні години «Права людини починаються з
прав дитини»; години спілкування «Моральні цінності в житті людини»; уроки
спілкування «Вчинки і наслідки»; вікторини «Чи знаю я закон?»; правові брейнринги «Захист прав дітей у державі Україна»; тематичні уроки з елементами
програми «Рівний – рівному», «Твоє життя – твій вибір»; юридичні аукціони
«Мої права».
У ЗОШ № 31 в рамках Місячника правового виховання провели конкурс на
кращий твір серед учнів 9-х класів «Маю право бути правим» та цікаву імітаційну
гру для учнів 9-10-х класів «Законодавчий процес». У квітні поточного року учні
10-11-х класів ЗОШ № 31 здійснили цікаву екскурсію «День відкритих дверей» до
апеляційного суду.
У гімназії № 9, Кіровоградському колегіумі, ЗОШ № 31 та № 35 проведено
анкетування учнів молодших 3-4 класів для виявлення рівня знань дітей про свої
права та обов’язки.
У ЗОШ № 24 проведено конкурс малюнків на кращого знавця Конвенції
про права дитини (5-7 класи).
У ЗОШ № 16 проведено круглий стіл для старшокласників «Декларація
прав людини: істини, що не потребують доказів», тематична година спілкування
«Правовий статус дитини в українській літературі».
У гімназії № 9 проведено ділову гру «Шляхами права» та годину
спілкування «Маленьке порушення веде до великого злочину».
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У СЗОШ № 32 з метою поліпшення правового виховання учнів
відкрили інтелектуально-правовий клуб «Феміда».
Раз на семестр у школах на засіданнях педагогічних рад розглядається
питання стосовно попередження дитячої злочинності, бездоглядності та
безпритульності, профілактики правопорушень та стану правової освіти учнів.
У січні-лютому 2012 року по всіх школах міста поновлена інформація
правових куточків.
Також активізували свою роботу комісії захисту прав дитини, які діють у
складі шкільних учнівських парламентів і проводять цілу низку виховних заходів
за окремим планом.
Відділами управління праці та соціального захисту населення Кіровської та
Ленінської районних у м. Кіровограді рад здійснюється поширення правових
знань серед колективів підприємств, установ, організацій та мешканців районів
м. Кіровограда 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.
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.
Відповідно до плану роботи міжвідомчої координаційно-методичної ради з
правової освіти населення м. Кіровограда (далі - 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.
Безкоштовні консультації громадянам постійно надаються у громадських
приймальнях при Кіровській і Ленінській районних у м. Кіровограді радах.
Представниками МКМР були проведені правоосвітні лекційні заходи в
рамках правового лекторію, утвореного за спільним наказом Кіровоградського
міського управління юстиції та обласної універсальної наукової бібліотеки
ім. Д.І.Чижевського.
У рамках діяльності Кіровоградського міського фонду сприяння розвитку
правової освіти населення на базі правової громадської приймальні за адресою:
м. Кіровоград, вул. Нейгауза, 23, проведені правоосвітні заходи – тренінгові
заняття, бесіди із залученням членів фонду.
Діяльність міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти
населення м. Кіровограда висвітлюється у місцевих друкованих засобах масової
інформації та на сайті Кіровоградської міської ради.
З питань роз’яснення чинного законодавства проведені виступи на
обласному телебаченні (телепрограми «Лінія», «День за днем»); на телеканалі
ТТV; на обласному радіо; у «Вечірній газеті». Інформація з питань роз’яснення
чинного законодавства розміщена на сайті Кіровоградської міської ради
(kr-rada.gov.ua) в мережі Інтернет.
Начальник юридичного відділу

О.Колюка

