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до рішення Кіровоградської 
міської ради  
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Інформація про стан виконання Програми правової освіти населення 

м. Кіровограда на 2011-2015 роки за перше півріччя 2013 року 
 

З метою реалізації заходів Програми правової освіти населення 
м. Кіровограда на 2011-2015 роки у І півріччі 2013 року проведена наступна 
робота. 

22 лютого 2013 року управлінням освіти міської ради на базі обласної 
універсальної наукової бібліотеки імені Д.І. Чижевського спільно з 
Кіровоградським міським управлінням юстиції проведено ІІ (міський) етап огляду-
конкурсу на кращого знавця Конституції України і права серед учнів 11-х класів 
загальноосвітніх навчальних закладів міста Кіровограда. 

У квітні 2013 року в навчальних закладах міста були проведені тижні 
правових знань, спрямовані на підвищення правосвідомості учнів та попередження 
правопорушень серед них, в ході яких були проведені відповідні виховні заходи, а 
саме: виховні години «Кожна дитина має право»; класні години «Ми знаємо свої 
права» (5-8 кл.), «Правова освіченість – показник громадської свідомості»                    
(9-11 кл.); брейн-ринг «Знаємо права. Виконуємо обов’язки»; диспут «Чи знаєш ти 
свої права та виконуєш свої обв’язки» для 6-7 класів; конкурс дитячих малюнків 
«Права людини очима дітей»; зустріч з працівниками служби у справах дітей 
виконавчого комітету Кіровоградської міської ради; зустрічі учнів зі спеціалістами 
Кіровоградського міського управління юстиції з інформаційними повідомленнями 
на тему: «Знайомство з основними положеннями Конвенції ООН про права 
дитини»; рейди в сім’ ї дітей з девіантною поведінкою; відкрите засідання 
учнівського активу «Як примирити «хочу» і «буду», «маю право» і 
«зобов’язаний»?»; вікторина «Правопорушення та наслідки»; тематичні виставки 
літератури в шкільних бібліотеках «Кожна дитина має право…». 

Відділом сім’ ї та молоді міської ради продовжується багаторічна практика 
проведення Днів правових знань у вищих навчальних закладах міста. У І півріччі 
2013 року проведено зустрічі на правову тематику для студентів Кіровоградського 
комерційного технікуму (щодо захисту прав споживачів), Кіровоградського 
коледжу статистики (сімейне законодавство), Кіровоградського технікуму 
механізації сільського господарства (щодо прав і обов'язків громадянина).  

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 сім'ї 
та молоді міської ради забезпечується координація дій щодо попередження 
насильства в сім'ї та здійснюється розповсюдження тематичної друкованої 
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продукції в дитячо-юнацьких клубах, 

загальноосвітніх та вищих навчальних закладах міста. 
Відділом сім’ ї та молоді міської ради 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 «Що ти знаєш про права людини?». 

У першому півріччі 2013 року спеціалістами Кіровоградського міського 
центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді було проведено 24 групових 
заходи правового спрямування для учнівської та студентської молоді міста (лекції, 
бесіди, правові ігри) на теми: «Динаміка кримінологічної характеристики 
неповнолітніх злочинців», «Соціальна справедливість — міра рівності в 
суспільстві», «Протидія злочинності неповнолітніх та шляхи її вирішення», 
«Трудові права молоді», «Проблема злочинності неповнолітніх та шляхи її 
профілактики». Груповими заходами охоплено 429 осіб. 

Крім того, проведено 3 правові бесіди для вагітних жінок та породіль 
Кіровоградської обласної лікарні, та жінок, які мають дітей віком до 1,5 роки, 
Кіровоградського обласного центру матерів та дитини на теми: «Захист прав 
дитини», «Реалізація материнських прав», «Допомога при народженні дитини та 
процедура її призначення». 

Під час проведення профілактичних рейдів з метою виявлення бездоглядних 
дітей, схильних до правопорушень та бродяжництва відвідано 185 сімей, у яких 
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. 

Проведено заходи з профілактики правопорушень серед дітей, зокрема, 
9 бесід, 10 засідань ради профілактики правопорушень серед учнів. 

За звітній період службою у справах дітей виконавчого комітету міської ради 
на звернення громадян надано 220 консультацій з питань захисту прав дітей. 

У виконавчому комітеті Кіровоградської міської ради за участю юридичного 
управління міської ради 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. 

22 квітня 2013 року проведено навчання з посадовими особами на тему: 
«Показники ефективності та якості роботи. Контракт як особлива форма трудового 
договору». 

12 червня 2013 року проведено нараду з керівниками виконавчих органів з 
питань щодо розгляду та виконання вимог, запитів органів прокуратури та актів 
прокурорського реагування. 

Юридичним управлінням міської ради систематично до відома виконавчих 
органів міської ради доводиться актуальна інформація про зміни у чинному 
законодавстві України. 
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Виконавчим комітетом Ленінської 

районної у місті Кіровограді ради у першому півріччі 2013 року створені умови для 
набуття і використання правових знань широкими верствами населення. На 
території Ленінського району проведено 5 семінарів для голів квартальних 
комітетів, на такі теми: «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо вдосконалення та спрощення процедури державної реєстрації земельних 
ділянок та речових прав на нерухоме майно», «Про соціальний захист ветеранів» 
(09.01.2013); «Про надання пільг на тверде паливо та скраплений газ у 2013 році», 
«Про навчання у реабілітаційних установах, навчальних закладах системи 
соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями та сприяння у їх 
працевлаштуванні» (06.02.2013); «Про реалізацію державних програм у 2013 році з 
питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи» (06.03.2013); «Про роботу Центру надання адміністративних послуг» 
(03.04.2013); «Про реєстрацію нерухомого майна та зміни в законодавстві» 
(15.05.2013); «Про порядок оформлення дозвільних документів на об'єкти, що 
збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт» (05.06.2013). 

У травні-червні 2013 року працівники виконавчого комітету Ленінської 
районної у місті Кіровограді ради взяли участь у тематичних короткострокових 
семінарах на тему: «Запобігання та протидія корупції в органах місцевого 
самоврядування» та «Організація кадрової роботи в радах». 

В управлінні праці та соціального захисту населення виконавчого комітету 
Ленінської районної у місті Кіровограді ради постійно за зверненнями громадян 
проводяться роз'яснювальні заходи по наданню правової допомоги щодо 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. 

Надається правова допомога з питань опіки та піклування над повнолітніми 
особами Ленінського району, які визнані судом недієздатними або особами, які за 
станом здоров'я не можуть самостійно виконувати свої права та обов'язки. 

У територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) Ленінського району міста Кіровограда використовуються наступні форми 
правової роботи: 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 
населення з актуальних правових питань, які потребують вирішення. 

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) Ленінського району міста Кіровограда співпрацює з «Юридичною 
клінікою» юридичного факультету Інституту розвитку людини «Україна». 
Консультації надають викладачі та студенти старших курсів. Для отримання 
безкоштовних юридичних консультацій клієнти звертаються з таких питань: 
спадковий договір та договір на довічне утримання, оформлення заповіту, 
складання позовних заяв до суду. 
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З початку 2013 року серед 

підопічних зазначеного територіального центру були проведені лекції на теми: 
«Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Податковий кодекс 
України (податок на нерухоме майно)». 

Виконавчими органами Кіровської районної у місті Кіровограді ради для 
депутатів проведені навчання на теми: «Про засади запобігання і протидії 
корупції», «Подання декларації депутатами районної у місті ради». 

З головами квартальних комітетів Кіровського району м. Кіровограда 
організовані та проведені навчання на теми: «Робота дільничних інспекторів міліції 
у 2012 році», «Супровід соціально-вразливих сімей в рамках проекту 
«Удосконалення системи соціальної допомоги»; «Правила утримання домашніх 
тварин у місті Кіровограді»; «Куріння тютюнових виробів у заборонених місцях», 
«Про умови навчання та виховання учнів в загальноосвітніх школах міста», 
«Молодь Кіровоградщини за здоровий спосіб життя», «Про надання щомісячної 
грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу 
потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним», «Про співпрацю 
державних соціальних інспекторів з головами квартальних комітетів щодо 
своєчасного виявлення сімей, що опинилися в складних життєвих обставинах», 
«Про нове у пенсійному законодавстві». 

Окрім цього, посадовими особами виконавчих органів Кіровської 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 законодавства України, трудового законодавства України, 
отримання державної допомоги сім'ями з дітьми, державної соціальної допомоги 
інвалідами з дитинства та дітьми-інвалідами, державної допомоги особами, які не 
мають право на пенсію, інвалідами, отримання пільг та компенсацій на 
транспортне забезпечення та санаторно-курортне лікування інвалідами війни, 
учасниками бойових дій, учасниками війни, пільговими категоріями постраждалих 
внаслідок аварії на ЧАЕС, отримання пільг на житлово-комунальні послуги, 
призначення та виплати державних соціальних допомог, встановлення опіки та 
піклування над повнолітніми фізичними особами. 

 
 

Заступник начальника юридичного  
управління-начальник відділу  
представництва інтересів в судах               М.Смаглюк 


