
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Кіровоградської міської ради
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Програма
правової освіти населення м. Кіровограда

на 2011 – 2015 роки

І. Загальні положення

Становлення України як демократичної, правової держави, формування 
засад громадянського суспільства потребує суттєвого підвищення рівня 
правової культури всіх верств населення, неухильного дотримання всіма 
суб’єктами права вимог законодавства, кваліфікованого його застосування.

Особливого значення набуло питання щодо формування 
правосвідомості громадянина, подолання правового нігілізму, задоволення 
потреб в одержанні знань про право. Це може бути забезпечено, насамперед, 
шляхом удосконалення правової освіти населення.

Програму правової освіти населення м. Кіровограда на 2011-2015  роки
створено відповідно до Національної програми правової освіти населення, 
затвердженої Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року № 992.

Програма правової освіти населення м. Кіровограда на 2011-2015  роки 
(далі - Програма) передбачає створення необхідних умов для набуття 
широкими верствами населення міста правових знань та навичок у їх 
застосуванні, забезпечення доступу громадян до джерел правової інформації, 
а також визначає основні напрямки правоосвітньої діяльності та 
першочергові заходи щодо їх реалізації.

Метою Програми є підвищення загального рівня правової культури та 
вдосконалення правової освіти населення, набуття громадянами необхідного 
рівня правових знань, формування у них поваги до права.

Характеристика
програми правової освіти населення м. Кіровограда на 2011-2015 роки

1. Головний розробник 
Програми

Адміністративний департамент Кіровоградської 
міської ради 

2. Мета та перелік 
пріоритетних завдань 
Програми

Головною метою Програми є підвищення 
загального рівня правової культури та 
вдосконалення системи правової освіти 
населення, набуття громадянами необхідного 
рівня правових знань, формування у них поваги 
до права.
Пріоритетними завданнями Програми є:

вдосконалення системи правової освіти 
населення м. Кіровограда;
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створення необхідних умов для набуття і 
використання правових знань широкими 
верствами населення;

закріплення основних напрямів 
правоосвітньої діяльності та першочергових 
заходів щодо їх реалізації;

забезпечення вільного доступу громадян до 
джерел правової інформації, широке 
інформування населення міста про правову 
політику держави та зміни у законодавстві;

підвищення рівня правової підготовки 
населення та учнівської молоді

3. Очікувані кінцеві 
результати від 
реалізації Програми

Підвищення рівня правової культури як окремих 
громадян, так і суспільства
Формування у підростаючого покоління поваги 
до права, гуманітарних правових ідей
Подолання у суспільстві правового нігілізму
Поліпшення якості викладання правових 
дисциплін у навчальних закладах міста
Підвищення рівня правової поінформованості 
населення

4. Термін реалізації 
Програми

2011-2015 роки

5. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для 
реалізації Програми, 
усього:

5,0 тис. грн.

6. Система організації 
контролю

Оперативний моніторинг Програми, щопіврічна 
звітність виконавчих органів міської ради, 
Кіровської та Ленінської районних у 
м. Кіровограді рад про стан виконання 
відповідних заходів Програми та прийняття 
додаткових заходів, спрямованих на 
вдосконалення та досягнення мети Програми, 
розгляд виконання заходів на засіданнях 
міжвідомчої координаційно-методичної ради з 
правової освіти населення м. Кіровограда

ІІ. Основні напрямки правової освіти та форми її реалізації

2.1. Правова освіта – це процес засвоєння знань про основи держави та 
права, виховання у громадян поваги до закону, до прав людини, небайдужого 
ставлення до порушень законності та правопорядку, це цілеспрямована, 
систематична діяльність державних органів, громадських організацій і 
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трудових колективів з формування та підвищення у громадян правової 
свідомості і правової культури.

2.2. Усі громадяни мають право на набуття необхідного їм мінімуму 
правових знань. Правова освіта є складовою частиною системи освіти, її 
надання має здійснюватись в усіх дошкільних, загальноосвітніх та вищих 
навчальних закладах незалежно від форми власності.

2.3. Правова освіта забезпечується:
активною участю місцевих органів виконавчої влади і органів 

місцевого самоврядування, навчальних закладів міста, підприємств, установ 
та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування;

безпосередньою участю юристів у розповсюдженні правових знань;
органічним поєднанням правової освіти із загальною, професійною і 

культурною освітою, політичними, економічними, моральними, естетичними
та іншими формами виховання;

диференційованим підходом до навчально-виховного правоосвітнього 
процесу.

2.4. З метою оперативного вирішення питань, координації і 
міжвідомчого забезпечення правової освіти у місті діє міжвідомча 
координаційно-методична рада з правової освіти населення м. Кіровограда.

2.5. Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради утворює
міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення
м. Кіровограда, затверджує положення про неї, вирішує питання щодо 
організації матеріально-технічного забезпечення її діяльності.

2.6. Для здійснення правової освіти у місті використовуються як 
друковані, так і аудіовізуальні засоби масової інформації, мережа 
спеціалізованих бібліотек правової освіти.

2.7. Правова освіта починається в сім’ї, дошкільних навчальних 
закладах, де дітям надають початкові знання про норми поведінки, звички 
щодо їх виконання, виховується повага до батьків, вихователів, ровесників, 
людей похилого віку та інших осіб.

2.8. Правознавство належить до обов’язкових дисциплін 
загальноосвітніх шкіл, професійних навчально-виховних, вищих навчальних
закладів.

Обсяг і зміст курсу правознавства у виховних закладах визначається 
потребою суспільства у підготовці правосвідомого громадянина.

У навчально-виховних закладах здійснюється широка позакласна і 
позааудиторна правовиховна робота, до якої залучаються науковці, юристи, 
працівники правоохоронних органів, інші фахівці.

2.9. З метою задоволення потреб працівників в юридичних знаннях під 
час виконання ними своїх функцій і завдань, прийняття кваліфікованих 
рішень, реалізації наданих повноважень на підприємствах, в установах і 
організаціях може запроваджуватись правова освіта.

2.10. Преса, телебачення і радіо систематично інформують населення 
про законодавчі та інші нормативні акти України, про діяльність органів 
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законодавчої, виконавчої і судової влади, а також про стан правопорушень, 
особливо серед неповнолітніх, їх профілактику тощо.

2.11. Державні та комунальні заклади культури (центри культури і 
дозвілля, бібліотеки та інші) здійснюють цілеспрямовану правову освітньо-
виховну діяльність.

З цією метою ними, за участю органів юстиції, навчальних установ
юридичного спрямування, інших державних та комунальних установ,
організацій на громадських або госпрозрахункових засадах, створюються 
лекторії, відео-лекторії, проводяться виставки юридичної літератури, 
читацькі конференції, тематичні концерти та інші заходи.

2.12. Складовою частиною правової освіти є самоосвіта громадян з 
питань держави і права.

Методичні рекомендації щодо цієї форми навчання розробляються 
міською міжвідомчою координаційно-методичною радою.

2.13. Основні заходи щодо реалізації напрямків Програми правової 
освіти населення м. Кіровограда на 2011 – 2015 роки (далі - Заходи) 
надаються у додатку.

ІV. Фінансове забезпечення Програми
Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів 

міського бюджету за рішенням міської ради у межах видатків, затверджених 
у міському бюджеті по головному розпоряднику коштів – гуманітарному 
департаменту.

Загальна потреба в коштах для виконання Заходів, передбачених 
міською Програмою на 2011-2015 роки, становить 5,0 тис. грн.

Фінансування Заходів (за видами діяльності) по роках надається в 
таблиці.

Фінансування Заходів (за видами діяльності) по роках

Фінансування по роках, грн.№ 
п/п

Вид діяльності

2011 2012 2013 2014 2015

Усього 
витрат на 
виконання 
Програми, 

грн.
1. Проведення семінарів, 

конференцій, диспутів
200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1000,0

2. Проведення серед 
учнівської та 
студентської молоді 
олімпіад, конкурсів, 
вікторин

500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 2500,0

3. Забезпечення 
діяльності відео-
лекторію та правового 
лекторію

200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 1000,0



5

4. Проведення конкурсу 
місцевих засобів 
масової інформації на 
кращі друковані 
публікації правового 
характеру

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0

Всього: 5000,0

V. Організація контролю за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми здійснюється міською радою та 
виконавчим комітетом міської ради.

Основними формами контролю за реалізацією Заходів, передбачених 
Програмою, будуть:

щопіврічна звітність виконавчих органів Кіровоградської міської ради, 
Кіровської та Ленінської районних у м. Кіровограді рад про стан виконання 
відповідних заходів Програми;

здійснення аналізу ходу виконання Програми та прийняття додаткових 
заходів, спрямованих на досягнення мети Програми;

залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації 
Програми, виявлення проблем і недоробок.

Організаційне супроводження виконання Програми на 2011-2015 роки
здійснює Кіровоградське міське управління юстиції.

Т.в.о. директора адміністративного
департаменту-заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих
органів ради        Л.Єльчанінова


