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Інформація про стан виконання Програми правової освіти населення 

м. Кіровограда на 2011-2015 роки за друге півріччя 2013 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 ІІ півріччі 2013 року проведена наступна робота. 

Протягом ІІ півріччя 2013 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 цю 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 міста Кіровограда. 

Протягом другого півріччя 2013 року в навчальних закладах міста з правової 
освіти населення було проведено наступні заходи, а саме: 

правовий лекторій «Твої права та обов’язки» (ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, 3, 4, 7, 13, 22, 
23, 29, 30, 35, СЗОШ І-ІІІ ст. № 6, 14, НВО ЗНЗ І-ІІІ ст. № 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 
26, 31, 33, школа-інтернат, НВО СЗОШ № 32, НВК «Кіровоградський колегіум», 
школа-ліцей № 34, НВО школа-ліцей № 8, 21, 25, гімназія № 9, «Вікторія-П»); 

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

години спілкування «Як ви розумієте моральний вчинок?», «Права споживача», 
«Як уникнути кримінальної ситуації», «У добрі справи ти вклади прекрасні прояви 
душі» (ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, 3, 4, 7, 13, 22, 23, 29, 30, 35, ЗОШ ІІ-ІІІ ст. № 10, ЗОШ І-ІІ ст. 
№ 12, СЗОШ І-ІІІ ст.  № 6, 14, НВО ЗНЗ І-ІІІ ст. № 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 31, 
33, школа-інтернат, НВО СЗОШ № 32, НВК «Кіровоградський колегіум», школа-ліцей 
№ 34, НВО школа-ліцей № 8, 21, 25, гімназія ім. Т.Шевченка,  гімназія № 9,  
«Вікторія-П»); 

класні години «Права і свободи людини і громадянина», «Як би ти жив, якби міг 
жити як хочеться», «Дотримання шкільної етики», «Чи мої обов’язки обмежують мої 
права», «Правова культура – міцна держава» (ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, 3, 4, 7, 13, 22, 23, 29, 
30, 35, ЗОШ І ст. № 37, «Мрія», ЗОШ ІІ-ІІІ ст. № 10, ЗОШ І-ІІ ст. № 12, СЗОШ І-ІІІ ст. 
№ 6, 14, НВО ЗНЗ І-ІІІ ст. № 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 31,33, школа-інтернат, 
НВО СЗОШ № 32, НВК «Кіровоградський колегіум», школа-ліцей № 34, НВО школа-
ліцей № 8, 21, 25, гімназія ім. Т.Шевченка, гімназія № 9, педагогічний ліцей, ГНТН, 
«Вікторія-П», КТК, сп. ЗОШ № 1, 3); 
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засідання круглих столів «Права людини. Забезпечення прав людини в 

Україні» (НВК «Кіровоградський колегіум»), «Що таке права людини, чому вони 
важливі?» (НВО № 16); 

правовий квест «В пошуках Феміди» (НВО № 16); 
гра «Правовий аукціон» (НВО № 1, ЗОШ № 13); 
брейн-ринг «Мої орієнтири в основах теорії держави та права» (ЗОШ І-ІІІ ст. 

№ 13, 35, СЗОШ І-ІІІ ст. № 6, 14, НВО ЗНЗ І-ІІІ ст. № 1, 15, 16, 20, 24); 
бесіди з батьками учнів «Правова відповідальність батьків за виховання дітей» 

(ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, 3, 4, 7, 13, 22, 23, 29, 30, 35, ЗОШ І ст. № 37, «Мрія», ЗОШ ІІ-ІІІ ст. 
№ 10, ЗОШ І-ІІ ст. № 12, СЗОШ І-ІІІ ст. № 6, 14, НВО ЗНЗ І-ІІІ ст. № 1, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 24, 26, 31,33, школа-інтернат, НВО СЗОШ № 32, НВК «Кіровоградський 
колегіум», школа-ліцей № 34, НВО школа-ліцей № 8, 21, 25, гімназія ім. Т.Шевченка, 
гімназія № 9); 

конкурс електронних презентацій «До Міжнародного дня ООН» (гімназія №9); 
зустріч учнів з представниками міського відділу юстиції з лекцією 

«Кримінальна відповідальність та правопорушення підлітків» (9-11 кл.) (ЗОШ І-ІІІ ст. 
№ 4, 7, 35, СЗОШ І-ІІІ ст. № 6, 14, НВО ЗНЗ І-ІІІ ст. № 1, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 31, 
33, школа-інтернат, НВК «Кіровоградський колегіум», школа-ліцей № 34, 
НВО школа-ліцей № 8, 25, гімназія ім. Т.Г.Шевченка, гімназія № 9); 

зустріч з депутатом міської ради Левченком А.Я. та депутатом Кіровської 
районної ради Шевченко Н.О. з проблематики захисту прав людини в Україні 
(ЗОШ № 13); 

конкурс на кращу творчу роботу «Людина і мораль у правовій державі» 
(НВО № 16, НВО школа-ліцей № 8, 25, гімназія №9); 

конкурси малюнків  «Я і мої права», «Я громадянин України» (1-4 кл.), «Наші 
права і обов’язки» (5-7 кл.) (ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, 3, 4, 7, 13, 22, 23, 29, 30, 35, ЗОШ І ст. 
№ 37, «Мрія», ЗОШ ІІ-ІІІ ст. № 10, ЗОШ І-ІІ ст. № 12, СЗОШ І-ІІІ ст. № 6, 14, 
НВО ЗНЗ І-ІІІ ст. № 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 31,33, школа-інтернат, 
НВО СЗОШ № 32, НВК «Кіровоградський колегіум», школа-ліцей № 34, НВО школа-
ліцей № 8, 21, 25, гімназія ім. Т.Шевченка); 

конкурс стінгазет «Права, свободи, відповідальність», «Ти – людина, а значить 
маєш права», «Право і діти» (ЗОШ І-ІІІ ст. № 3, 4, 7, 29, 30, 35, ЗОШ ІІ-ІІІ ст. № 10, 
СЗОШ І-ІІІ ст. № 6, 14, НВО ЗНЗ І-ІІІ ст. № 16, 17, 18, 19, 20, 26, 31,33, школа-
інтернат, НВО СЗОШ № 32, НВК школа-ліцей № 34, НВО школа-ліцей № 8, 21, 25, 
гімназія № 9); 

виставки літератури в шкільних бібліотеках «Юридична абетка», «Великі права 
маленької людини», «Право і закон» (ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, 3, 4, 7, 13, 22, 23, 29, 30, 35, 
ЗОШ І ст. № 37, «Мрія», ЗОШ ІІ-ІІІ ст. № 10,  ЗОШ І-ІІ ст. № 12, СЗОШ І-ІІІ ст. № 6, 
14, НВО ЗНЗ І-ІІІ ст. № 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 31,33, школа-інтернат, 
НВО СЗОШ № 32, НВК «Кіровоградський колегіум», школа-ліцей № 34, НВО школа-
ліцей № 8, 21, 25, гімназія ім. Т.Шевченка, гімназія № 9, педагогічний ліцей, ГНТН, 
«Вікторія-П», КТК,  спец. ЗОШ № 1, 3). 

Створено нові тематичні виставки літератури в шкільних бібліотеках «Кожен 
юний громадянин суспільства має право…» (ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, 3, 4, 7, 12, 13, 18, 19, 
22, 23, 29, 30, 33, 35, ЗОШ І ст. № 37, «Мрія», ЗОШ ІІ-ІІІ ст. № 10, СЗОШ І-ІІІ ст. № 6, 
14, 32, НВО ЗНЗ І-ІІІ ст. № 1, 15, 16, 17, 20, 24, 31, школа-інтернат, 
НВК «Кіровоградський колегіум», школа-ліцей № 25, 34, НВО школа-ліцей № 8, 21, 
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26, гімназія ім. Т.Шевченка, гімназія № 9, педагогічний ліцей, ГНТН, «Вікторія-П», 
ННПК, спец. ЗОШ №1, 2, 3). 

Управління освіти Кіровоградської міської ради в період з 09 по 14 грудня 
2013 року організувало проведення в навчальних закладах міста Всеукраїнського 
тижня права. В рамках Тижня в загальноосвітніх навчальних закладах міста були 
проведені відповідні тематичні заходи, а саме: 

Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення Загальної 
декларації прав людини для учнів 1-11 класів (ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, 3, 4, 7, 13, 22, 23, 29, 
30, 35, ЗОШ І ст. № 37, «Мрія», ЗОШ ІІ-ІІІ ст. № 10, ЗОШ І-ІІ ст. № 12, СЗОШ І-ІІІ ст. 
№ 6, 14, НВО ЗНЗ І-ІІІ ст. № 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 31, 33, школа-інтернат, 
НВО СЗОШ № 32, НВК «Кіровоградський колегіум», школа-ліцей № 34, НВО школа-
ліцей № 8, 21, 25, гімназія ім. Т.Шевченка, гімназія № 9, педагогічний ліцей, ГНТН, 
«Вікторія-П», КТК, спец. ЗОШ № 1, 3); 

виховні години «Що я знаю про права дитини» (1-4 кл.), «Кожна дитина має 
право…», «Подорож сторінками Конвенції про права дитини», «Права та обов’язки 
дитини» (5-7 кл.), «Правова культура учнів», «Поняття злочину. Кримінальна 
відповідальність неповнолітніх» (8-9 кл.), «Знаємо свої права, виконуємо свої 
обов’язки», «Пустощі та кримінальна відповідальність» (10-11 кл.) (ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, 
3, 4, 7, 13, 22, 23, 29, 30, 35, ЗОШ І ст. № 37, «Мрія», ЗОШ ІІ-ІІІ ст. № 10, ЗОШ І-ІІ ст. 
№ 12, СЗОШ І-ІІІ ст. № 6, 14, НВО ЗНЗ І-ІІІ ст. № 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 31, 
33, школа-інтернат, НВО СЗОШ № 32, НВК «Кіровоградський колегіум», школа-ліцей 
№ 34, НВО школа-ліцей № 8, 21, 25, гімназія ім. Т.Шевченка, гімназія № 9, 
педагогічний ліцей, ГНТН, «Вікторія-П», ННПК, спец. ЗОШ № 1, 3). 

Також слід окремо відмітити позитивний досвід СЗОШ №6, ГНТН, ЗОШ № 24, 
ЗОШ №29, які в рамках Всеукраїнського тижня права провели батьківські всеобучі та 
засідання батьківських комітетів за тематикою: «Сімейне виховання – основна ланка у 
правовиховній роботі». 

У ГНТН відбулося засідання інтелект-клубу «Мораль, право, закон – єдині і 
неподільні філософські поняття». 

В закладах культури міста у звітному періоді проведено такі заходи: 
22 серпня 2013 року працівниками бібліотеки-філії № 19 МЦБС проведений 

огляд книжкової виставки «Суверенній Україні слава нині і вовік»; 
23 серпня  2013 року працівниками бібліотеки-філії № 1 МЦБС проведений день 

інформування «Моя держава – Незалежна Україна»; 
23 серпня 2013 року працівниками бібліотеки-філії № 16 МЦБС проведена 

тематична година «Живи моя держава, Україно»; 
11 жовтня 2013 року працівниками бібліотеки-філії № 18 МЦБС проведена  

правознавча вікторина «Знай свої права»; 
18 жовтня 2013 року працівниками бібліотеки-філії № 17 МЦБС проведений 

юридичний компас «Мир і дружба не дива, тільки знай свої права»; 
15 листопада 2013 року працівниками бібліотеки-філії № 16 МЦБС проведений 

правознавчий тренінг «Знай свої права»; 
20 листопада 2013 року працівниками бібліотеки-філії № 5 МЦБС проведений 

конкурс «Кращий правознавець»; 
21 листопада 2013 року працівниками бібліотеки-філії № 11 МЦБС проведена 

інформаційно-правова година «Кримінальні права дива віртуального світу»; 
20 грудня 2013 року працівниками бібліотеки-філії № 15 МЦБС проведена 

зустріч з дільничним інспектором «Як не стати жертвою злочину»; 
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21 грудня 2013 року працівниками бібліотеки-філії № 16 МЦБС проведена 

дискусія «Права людини: моя власна думка». 
За сприяння відділу сім'ї та молоді міської ради у вищих навчальних закладах 

міста І-ІІ, ІІІ-ІV рівнів акредитації проводяться Дні правових знань. У формі живого 
діалогу з молоддю спілкуються спеціалісти сектору кримінальної міліції у справах 
дітей МВ УМВС України в Кіровоградській області та кримінально-виконавчої 
інспекції управління Державної пенітенціарної служби України в Кіровоградській 
області. Студенти отримують роз’яснення з окремих аспектів чинного 
адміністративного та кримінального законодавства, дізнаються про найпоширеніші 
види злочинів і правопорушень серед молоді, профілактичні заходи, які вживають 
правоохоронці для їх попередження і припинення, та види покарання за вчинені 
правопорушення. Особлива увага приділяється питанням настання відповідальності у 
випадку порушення адміністративного законодавства – за розпивання спиртних напоїв 
та паління в громадських місцях. Наприкінці зустрічі студенти мають можливість 
задати запитання представникам правоохоронних органів, які їх цікавили, та отримати 
на них вичерпні відповіді. 

Протягом другого півріччя 2013 року проведено зустрічі для студентів 
Кіровоградського комерційного технікуму; Кіровоградського національного 
технічного університету; Кіровоградського музичного училища; Кіровоградського 
будівельного коледжу; Соціально-педагогічного інституту «Педагогічна академія» і 
Кіровоградського інституту комерції; Кіровоградського медичного коледжу 
ім. Є.Й.Мухіна. 

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 продукції в дитячо-юнацьких 
клубах, загальноосвітніх та вищих навчальних закладах міста. Відділ сім'ї та молоді 
міської ради забезпечує роботу комісії з питань координації дій щодо попередження 
насильства в сім'ї та по роботі із сім'ями, які опинились у складних життєвих 
обставинах. Протягом другого півріччя 2013 року відбулось 2 засідання цієї комісії. 

У жовтні 2013 року відділом сім’ ї та молоді міської ради був організований 
Міжнародний круглий стіл: «Посилення співпраці недержавних громадських 
організацій з місцевими органами влади для вирішення проблем ромських громад». 
Під час заходу відбулась презентація програми «РОМЕД 2» Ради Європи та її 
пріоритетні напрямки на 2013 – 2014 роки, а також підведені підсумки реалізації 
програми «РОМЕД» в Україні. Належну увагу учасники заходу відвели 
обговорюванню нормативно-правового забезпечення підтримки Стратегії захисту та 
інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 
2020 року у контексті міжнародних зобов’язань України та питанню покращення 
доступу до медичних послуг в діяльності Всесвітньої організації охорони здоров’я. 

Відділом сім’ ї та молоді 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 міської ради, зустрічі з дільничними інспекторами міліції, 
бесіди-зустрічі «Що ти знаєш про права людини?», «Чи потрібно служити в Армії?», 
«Державна символіка». 
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У клубах оформлено куточки з державною символікою. 
Спеціалісти відділу сім'ї та молоді міської ради надають консультації з питань 

пільг, передбачених законодавством для багатодітних сімей відповідно до Закону 
України «Про охорону дитинства» та інших законодавчих актів. На даний час видано 
160 посвідчень батьків багатодітної сім'ї та 306 посвідчень дитини з багатодітної сім'ї, 
60 сім'ям продовжено термін дії посвідчень після досягнення дітьми повноліття. 

З метою працевлаштування учнівської молоді у вільний від навчання час 
відділом сім'ї та молоді міської ради організовані громадські роботи. Спільно з 
КП «Трест зеленого господарства» у червні-серпні 2013 року за рахунок коштів 
міського бюджету та субвенції з обласного бюджету (55,0 тис. грн.) були організовані 
громадські роботи для учнівської та студентської молоді міста під час літніх канікул. 
До робіт було залучено 224 особи (10 молодіжних трудових загонів). Молодь 
працювала у скверах і парках міста та виконувала роботи з їх благоустрою. Учасникам 
громадських робіт виплачена заробітна плата у сумі 108926,96 грн. 

В рамках Всеукраїнського тижня права відділ сім’ ї та молоді міської ради 
спільно з Кіровоградським міським управлінням юстиції 09 грудня 2013 року провели 
Правову  гру  «Мої  права»  серед  студентських  команд  вищих  навчальних  закладів 
І-ІІ рівнів акредитації міста Кіровограда. Дві студентські команди «Правотворці» 
(Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права імені М.П.Сая) та 
«Команда талановитих молодих сучасних громадян» (Кіровоградський технікум 
механізації сільського господарства) боролися за перемогу у грі. Студенти 
презентували свої навчальні заклади, продемонстрували знання законодавства 
України та вміння застосувати отримані знання у повсякденному житті.  

Перемогу виборола «Команда талановитих молодих сучасних громадян». 
Переможці отримали подарунки і грамоти від відділу сім’ ї та молоді та міського 
управління юстиції. 

У дитячо-юнацьких клубах в рамках Всеукраїнського тижня права проведені 
правові бесіди: 

09 грудня 2013 року на тему «Права і обов’язки неповнолітніх» (Дитячо-
юнацький клуб «Моноліт»); 

10 грудня 2013 року на тему «Про наслідки шкідливих звичок», 14 грудня 
2013 року на тему «Як обирати друзів» (Дитячо-юнацький клуб «Надія»); 

10 грудня 2013 року на тему «Про права людини» (Дитячо-юнацький клуб 
«Юність»); 

10 грудня 2013 року на тему «Як ти знаєш свої права та обов’язки» (Дитячо-
юнацький клуб «Ровесник»); 

11 грудня 2013 року на тему «Про наслідки шкідливих звичок» (Дитячо-
юнацький клуб «Гермес»); 

13 грудня 2013 року на тему «Мандрівка до країн Закон, Право і Мораль» 
(Дитячо-юнацький клуб «Чайка»); 

13 грудня 2013 року проведено зустріч з дільничним інспектором (Дитячо-
юнацький клуб «Скіф»). 

У другому півріччі 2013 року спеціалістами Кіровоградського міського центру 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді було проведено 18 групових заходів 
правового спрямування для учнівської та студентської молоді (лекції, бесіди, відео-
лекторії) на теми: «Протидія злочинності неповнолітніх та шляхи її вирішення», 
«Проблема злочинності неповнолітніх та шляхи її профілактики», «Торгівля людьми: 
злочин та порушення прав людини», «Забезпечення рівних прав та можливостей жінок 
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і чоловіків», «В рамках Всеукраїнського тижня права. Реалізація і захист прав 
людини». Груповими заходами охоплено 410 осіб. 

Протягом звітного періоду через консультативний пункт гарячої лінії «Телефон 
довіри» надано 29 консультацій з правових питань. 

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 141 профілактичний рейд, виявлено 42 бездоглядні дитини. До 
комунального закладу «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей з 
притулковими групами» Кіровоградської міської ради влаштовано 22 дитини, до 
медичних закладів – 7, після проведення з батьками профілактично-роз'яснювальної 
роботи 21 дитину повернуто на виховання в сім'ї. 

Протягом 2013 року перевірки стану виховної роботи з профілактики 
правопорушень проведено у 6 загальноосвітніх навчальних закладах м. Кіровограда та 
1 - у державному навчальному закладі «Професійно-технічне училище № 8 
м. Кіровоград» управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної 
адміністрації. 

З 28 навчальними закладами міста складено плани спільної роботи з 
профілактики правопорушень серед дітей. Згідно з планами у загальноосвітніх 
навчальних закладах міста проведено профілактичні бесіди з учнями, якими охоплено 
360 дітей, та лекторії для батьків.  

У листопаді 2013 року в 8 дитячо-юнацьких клубах за місцем проживання в 
рамках правової декади відбулися зустрічі і бесіди зі спеціалістами служби у справах 
дітей виконавчого комітету міської ради, у яких взяли участь 200 підлітків. 

Протягом 2013 року здійснено 18 перевірок комп’ютерних клубів щодо 
виявлення дітей, які під час навчального процесу знаходились у клубах. Виявлено 12 
неповнолітніх, які мали пропуски занять без поважних причин та в урочний час 
перебували в комп’ютерних залах. З адміністрацією клубів проведено роз’яснювальну 
роботу, перед органами внутрішніх справ порушені клопотання про притягнення 
батьків цих дітей до адміністративної відповідальності. 

Умови утримання та виховання дітей, які опинились у складних життєвих 
обставинах, перевірені у 368 сім'ях. До адміністративної відповідальності притягнуто 
23 особи за неналежне виконання батьківських обов'язків. Органом опіки та 
піклування виконавчого комітету міської ради до районних судів м. Кіровограда 
подано 13 позовних заяв про позбавлення батьківських прав осіб, які злісно ухилялись 
від виконання батьківських обов'язків, та 5 позовних заяв про відібрання дітей у 
батьків без позбавлення їх батьківських прав. 

У офіційному віснику Кіровоградської міської ради «Вечірня газета» протягом 
2013 року надруковано 10 статей у рубриці «Кожній дитині – родину», в яких 
висвітлено питання розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. 

У вересні поточного року в прямому ефірі Кіровоградської радіокомпанії 
«Скіфія-Центр» відбулася програма, під час якої обговорювалися питання 
усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у тому числі 
найактуальніше з них – усиновлення дітей старшого шкільного віку. 

Проведено дві прес-конференції керівників виконавчих органів міської ради: 
01.06.2013 - до Міжнародного Дня захисту дітей, 16.07.2013 – з питання реалізації у 
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м. Кіровограді соціальних ініціатив Президента України, як найважливішого 
кроку на шляху забезпечення належного захисту дітей та розвитку сімейних форм 
виховання. 

В системі апаратних навчань посадових осіб місцевого самоврядування 
виконавчих органів Кіровоградської міської ради додатково опрацьовані положення 
Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 
законів України щодо впорядкування податкового декларування» стосовно подання 
декларацій посадовими особами місцевого самоврядування, Указу Президента 
України від 18 травня 2012 року № 333 «Про внесення змін до Указу Президента 
України від 25 січня 2012 року № 33» щодо суб’єктів проведення спеціальної 
перевірки, Указу Президента України від 25 вересня 2013 року № 529 «Про внесення 
змін до Указу Президента України від 25 січня 2012 року № 33», наказ Міністерства 
юстиції України від 23 березня 2012 року № 448/5 «Про затвердження Порядку 
проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, 
пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, 
корпоративних прав» тощо. 

11 грудня 2013 року у виконавчому комітеті міської ради з керівниками 
виконавчих органів міської ради юридичним управлінням проведено лекцію на тему: 
«Поняття, правова природа та класифікація конституційних прав, свобод та обов'язків 
людини і громадянина. Конституційні гарантії захисту та практичного здійснення прав 
і свобод людини і громадянина». Під час лекції присутні керівники виконавчих 
органів міської ради ознайомлені з основними ознаками конституційних прав і свобод 
людини і громадянина, їх класифікацією, принципами конституційно-правового 
інституту прав і свобод людини і громадянина, їх конституційними гарантіями. 

Юридичним управлінням Кіровоградської міської ради проводиться робота 
щодо доведення до виконавчих органів міської ради прийнятих законодавчих актів, 
які стосуються діяльності органів місцевого самоврядування. З початку звітного 
періоду до виконавчих органів міської ради направлено дев'ять інформацій щодо 
зазначеного питання. 

03 грудня 2013 року у Кіровоградській міській раді відбувся методичний 
семінар з керівниками комунальних підприємств щодо обговорення концепції 
реформування місцевого самоврядування в Україні. Зокрема, юридичним управлінням 
міської ради присутнім було представлено проект закону України «Про внесення змін 
до Закону України «Про органи самоорганізації населення», винесеного на 
обговорення Координаційною радою з питань розвитку громадянського суспільства 
при Президентові України. 

Протягом другого півріччя 2013 року в юридичному управлінні громадянам за 
їх зверненнями надавалась правова інформація, консультації і роз’яснення з правових 
питань, зокрема, відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу». 

На виконання вимог зазначеного Закону затверджено графік особистого 
прийому громадян працівниками юридичного управління, за особистими зверненнями 
громадян надається безоплатна первинна правова допомога -  правова інформація, 
консультації і роз'яснення з правових питань, допомога у складенні заяв, скарг та 
інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру). 

Протягом травня-жовтня 2013 року за участю виконавчих органів міської ради 
відбулося 70 заходів щодо обговорення Концепції реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади в Україні. В обговоренні взяли 
участь більше 7 тис. осіб. 
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У 2013 році працівниками відділу з питань внутрішньої політки міської ради 

надавалися консультації представникам місцевих осередків політичних партій, 
громадянам щодо проведення у місті масових заходів та з питання застосування 
законодавства. 

У віснику Кіровоградської міської ради «Вечірня газета» від 13 грудня 
2013 року № 51 опубліковано статтю «Студенти добре знають свої права» про 
проведення правової гри «Мої права». 

26 грудня 2013 року відбулося засідання міжвідомчої координаційно-
методичної ради з правової освіти населення м. Кіровограда, під час якого обговорено 
питання про реалізацію прав молоді на працю, співпрацю місцевих органів виконавчої 
влади у напрямку профілактики дитячої безпритульності та бездоглядності, 
проведення право освітніх заходів у рамках Всеукраїнського тижня права у 2013 році, 
висвітлення у ЗМІ діяльності міської МКМР з правової освіти населення, про 
підсумки роботи міської МКМР з правової освіти населення за ІІ півріччя 2013 року, 
щодо особливостей застосування законодавства про захист прав споживачів. З усіх 
питань прийняті відповідні рішення. 

Виконавчим комітетом Ленінської районної у місті Кіровограді ради протягом 
другого півріччя 2013 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: 

03.07.2013 - «Про встановлення меж земельних ділянок приватного сектору», 
«Про соціальний захист ветеранів»; 

07.08.2013 - «Про обговорення проекту Концепції реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади в Україні», «Про порядок 
призначення державної соціальної допомоги та субсидій»; 

04.09.2013 - «Про забезпечення надання соціальних послуг одиноким 
мешканцям Ленінського району міста Кіровограда»; 

02.10.2013 - «Про дотримання правил пожежної безпеки у побуті»; 
06.11.2013 - «Про заходи боротьби щодо виготовлення, зберігання та реалізації 

самогону та інших спиртних напоїв на території приватного сектору Ленінського 
району міста Кіровограда», «Про порядок здійснення перерахунку пенсій». 

У грудні 2013 року працівники виконавчого комітету Ленінської районної у 
місті Кіровограді ради взяли участь у тематичних короткострокових семінарах на 
тему: «Організація роботи архівних установ». 

В управлінні соціального захисту населення виконавчого комітету Ленінської 
районної у місті Кіровограді ради постійно за зверненнями громадян проводяться 
роз’яснювальні заходи 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.  

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. 

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

Робота з правової освіти населення у територіальному центрі соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) Ленінського району міста Кіровограда 
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(далі - територіальний центр) здійснюється згідно з перспективними та 
поточними планами роботи. Враховуючи специфіку підопічних, використовуються 
наступні форми 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 проблем, які потребують вирішення. 

Окрім того, територіальний центр 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 – порівняльний аналіз, оформлення заповіту, складання позовних 
заяв до суду. 

Протягом другого півріччя 2013 року для підопічних територіального центру 
були проведені лекції на теми: «Закон України «Про засади запобігання і протидії 
корупції» - особливості притягнення до відповідальності за корупційні 
правопорушення в умовах нового антикорупційного законодавства», «Податковий 
кодекс України (податок на нерухоме майно)». Надано 64 юридичні консультації. 

На зборах трудового колективу  обговорювалися проекти законів України «Про 
адміністративний територіальний устрій України», «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», «Про засади державної регіональної політики». Для 
працівників установи проведено 5 юридичних семінарів з питань запобігання корупції 
та  2 фахові бесіди.  

З депутатами Кіровської районної у місті Кіровограді ради проведено навчання 
на теми: «Про нове у пенсійному законодавстві України», «Про обговорення проекту 
«Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 
влади в Україні». 

Для посадових осіб місцевого самоврядування проведено правові навчання на 
теми: «Відповідальність за злочини у сфері службової діяльності», «Про нове у 
законодавстві про службу в органах місцевого самоврядування». 

З головами квартальних комітетів Кіровського району м. Кіровограда 
організовано та проведено навчання на теми: «Заходи щодо боротьби та профілактики 
зі сказом тварин», «Щодо використання колодязної води, про попередження 
виникнення водно-нітратної метгемоглобінемії у дітей», «Про дотримання правил 
пожежної безпеки в приватному житловому секторі», «Про дотримання правил 
влаштування, користування та розміщення вигребів», «Про порядок вивезення 
твердих побутових відходів з території приватного сектору Кіровського району 
м. Кіровограда», «Про карантинні об’єкти та методи боротьби з карантинними 
рослинами», «Взаємодія голів квартальних комітетів і первинних організацій 
ветеранів України в м. Кіровограді», «Про порядок призначення та надання населенню 
субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на 
опалювальний період 2013-2014 років», «Нове в пенсійному законодавстві», «Про 
небезпеку вживання дикорослих грибів», «Найбільш поширені випадки надання 
неповної чи недостовірної інформації про доходи чи майновий стан сімей, що 
звертаються за призначенням державних соціальних допомог», «Щодо необхідності 
проведення рентгенологічних обстежень жителів міста», «Заходи щодо боротьби та 
профілактики при лейкозі тварин», «Нове в земельному законодавстві». 
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Відділом ведення Державного реєстру виборців виконкому Кіровської 

районної у місті Кіровограді ради було проведено навчання зі співробітниками 
Кіровського районного у місті Кіровограді відділу Управління державної міграційної 
служби України в Кіровоградській області на тему: «Правила заповнення форм 
періодичного поновлення. Інсталяція нової версії Сhек-Form». 

Окрім цього, посадовими особами виконавчих органів Кіровської районної у 
місті Кіровограді 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, в 
тому числі серед осіб з обмеженими фізичними можливостями, щодо їх професійної та 
трудової реабілітації, отримання державної допомоги сім'ями з дітьми, особами, які не 
мають права на пенсію, та інвалідами, державної соціальної допомоги інвалідами з 
дитинства та дітьми-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. 

На офіційному сайті Кіровської районної у місті Кіровограді ради були 
опубліковані наступні статті: «Порядок ведення трудових книжок найманих 
працівників, які працюють у фізичних осіб-підприємців», «Чи належить робота 
провідника пасажирських вагонів до категорії зі шкідливими і важкими умовами 
праці?», «Система управління охороною праці: шлях до постійного вдосконалення», 
«Дотримання вимог чинного законодавства при зміні істотних умов праці», 
«Інформація про виконання делегованих повноважень відділом з питань праці та 
соціально-трудових відносин управління», «Віднесення до категорії із шкідливими і 
важкими умовами праці», «Звільнення працівників з ініціативи роботодавця», «Про 
оплату праці при виконанні робіт різної кваліфікації», «Професійна реабілітація 
інвалідів», «Невиробничий травматизм. Причини та наслідки», «Про внесення змін до 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», 
«Реалізація права інвалідів війни на отримання компенсацій», «Про порядок 
влаштування одиноких громадян у будинки-інтернати», «Про порядок забезпечення 
технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів та інших окремих категорій 
населення», «Про порядок забезпечення санаторно-курортними путівками деяких 
категорій громадян органами праці та соціального захисту громадян», «Про порядок 
надання пільг прийомним сім'ям та дитячим будинкам сімейного типу». 

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

 
 
 

Начальник юридичного управління              О.Колюка 


