УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
та голови районної ради
від 15.02.2011 року № 46/13
Про затвердження Стратегії
розвитку правової освіти
населення Олевського району
на 2011-2015 роки та нового
складу районної міжвідомчої
координаційно-методичної
ради з правової освіти населення

Відповідно до Указу Президента України від 18.01.2001 року № 992/2001
«Про Національну програму правової освіти населення», на виконання
розпорядження голови облдержадміністрації від 23.12.2010 року № 414/44
«Про затвердження Стратегії розвитку правової освіти населення
Житомирської області на 2011-2015 роки та нового складу обласної
міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення» та з
метою підвищення рівня правової культури населення району:
1. Затвердити Стратегію розвитку правової освіти населення Олевського
району на 2011-2015 роки, що додається.
2. Затвердити склад районної міжвідомчої координаційно-методичної
ради з правової освіти населення у новій редакції згідно з додатком.
3. Районному управлінню юстиції щороку до 01 грудня про проведену
роботу інформувати райдержадміністрацію.
4. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови
райдержадміністрації та голови районної ради від 29.12.2006 року № 374/77
«Про затвердження Плану-стратегії розвитку правової освіти населення, Плану
правоосвітніх заходів в районі на 2007-2010 роки та нового складу районної
міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення».
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаємо за собою.
Голова районної
державної адміністрації

Голова
районної ради

_____________А.В. Дяченко

_____________ М.А. Харченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
райдержадміністрації,
голови районної ради
від 15.02.2011 року № 46/13

Стратегія розвитку правової освіти
населення Олевського району на 2011-2015 роки
І. Загальні положення
Становлення України як демократичної, правової держави, формування
засад громадського суспільства зумовлюють необхідність підвищення рівня
правової культури населення, охоплення цією роботою дедалі ширших вікових
верств громадян України.
Стратегію розвитку правової освіти населення Олевського району на
2011-2015 роки (далі – Стратегія розвитку правової освіти) розроблено з метою
визначення комплексу організаційно-методичних та інших заходів,
спрямованих на підвищення рівня правової освіти населення Олевського
району.
Стратегія розвитку правової освіти передбачає подальше створення
необхідних умов для набуття широкими верствами населення правових знань
та навичок у їх застосуванні, забезпечення доступу громадян до джерел
правової інформації, а також визначає основні напрями правоосвітньої
діяльності та першочергові заходи щодо їх реалізації.
Метою Стратегії розвитку правової освіти є:
- утвердження гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та
національних правових цінностей, високий моральних засад у суспільному
житті;
- підвищення загального рівня правової культури населення району;
- визнання правової освіти населення одним із основних чинників
формування високої правосвідомості і правової культури окремих громадян та
всього суспільства;
- набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у
них поваги до права;
- активна участь в організації і здійсненні заходів із правової освіти
населення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
об’єднань громадян, навчальних та культурних закладів, наукових установ,
міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення,
видавництв та видавничих організацій, засобів масової інформації та
поєднання комплексу заходів у сфері правової освіти, що здійснюються цими
органами, організаціями, закладами і установами;
- органічне поєднання правової освіти із загальною середньою,
професійно-технічною і вищою освітою;
- удосконалення системи освіти району;
- розроблення сучасної методологічної бази для реалізації усіх напрямів і
форм правоосвітньої діяльності;
- надання правової освіти навчальними закладами як державної, так і
інших форм власності, на платній або безоплатній основі;

- поліпшення умов для здійснення творчої, благодійної та іншої
суспільно-корисної діяльності у сфері правової освіти;
- залучення громадян до участі в удосконаленні системи правової освіти;
- сприяння самоосвіті населення з питань права і держави;
- забезпечення відкритості правової інформації, доступу всіх верств
населення до її джерел;
- створення системи забезпечення різних верств населення безперервним
отриманням інформації про нормативні акти України, стан правопорядку та
боротьби з правопорушеннями, про діяльність органів, покликаних займатися
правозахисної практикою;
- систематичне і безперервне поширення серед населення знань про
право і державну, в тому числі шляхом оприлюднення в офіційних виданням,
інших засобах масової інформації нормативно-правових актів, видання
офіційних збірників актів законодавства та коментарів до них, широкого
розповсюдження правової літератури;
- безпосередня участь юристів у поширенні правових знань.
Основними завданнями Стратегії розвитку правової освіти є:
- підвищення рівня правової підготовки населення, насамперед
учнівської та студентської молоді, громадян, які перебувають на державній
службі, обрані народними депутатами України, депутатами місцевих рад,
викладачів правових дисциплін та журналістів, які висвітлюють правову
тематику;
- створення належних умов для набуття громадянами знань про свої
права, свободи і обов’язки;
- широке інформування населення про правову політику держави та
законодавство;
- забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової
інформації;
- вдосконалення системи правової освіти населення, збереження та
розвиток вітчизняних традицій у цій сфері.
ІІ. Основні напрями реалізації Стратегії розвитку правової освіти:
- визнання правової освіти населення одним із основних чинників
формування високої правової свідомості й правової культури та всього
суспільства;
- здійснення комплексу заходів виховного, навчального та
інформаційного характеру, спрямованих на створення належних умов для
набуття громадянами обсягу правових знань та навичок у їх застосуванні,
необхідних для реалізації громадянами своїх прав і свобод, а також виконання
покладених на них обов’язків;
- надання правової освіти в усіх дошкільних, загальноосвітніх,
професійно-технічних навчальних закладах;
- здійснення у загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних
закладах широкої позакласної і позааудиторної роботи з правового навчання і
виховання, до якої будуть залучатися вчені, представники правозахисних
організацій, працівники правоохоронних органів, інші фахівці в галузі права;

- активна участь в організації й здійсненні заходів щодо правової освіти
населення органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
об’єднань громадян, навчальних та культурних закладів, наукових установ,
міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення,
видавництв і видавничих організацій, засобів масової інформації та поєднання
комплексу заходів у сфері правової освіти, що здійснюються цими органами,
організаціями, закладами й установами;
- систематичне інформування населення державними засобами масової
інформації про національне законодавство, діяльність органів законодавчої,
виконавчої, судової влади, а також про стан правопорядку, боротьбу з
правопорушеннями, особливо серед неповнолітніх, профілактику їх вчинення
тощо;
- проведення державними закладами, підприємствами й організаціями
правоосвітньої та правовиховної діяльності;
- організація проведення лекторіїв, кінолекторіїв, виставок друкованої
продукції правового спрямування, конференцій, організація зустрічей
населення з фахівцями-юристами та інші заходи.
ІІІ. Фінансове забезпечення Стратегії розвитку правової освіти
Фінансування Стратегії розвитку правової освіти буде здійснюватися
виходячи з реальних можливостей районного бюджету та його пріоритетів.
Джерелами фінансування є кошти районного бюджету Олевського
району в обсягах, передбачених на відповідний рік головним розпорядником,
в межах кошторисних призначень, та інші кошти згідно з чинним
законодавством.
ІV. Очікувані результати реалізації Стратегії розвитку правової освіти
Реалізація Стратегії розвитку правової освіти сприятиме у:
- підвищенні рівня правової культури населення району;
- формуванні у громадян поваги до права, гуманістичних правових ідей,
загальнолюдських та національно-правових цінностей, а також подоланні
правового нігілізму;
- поліпшенні якості підготовки викладачів правових дисциплін та
підвищенні ефективності викладання цих дисциплін у загальноосвітніх,
професійно-технічних, навчальних закладах;
- підвищення рівня правової поінформованості населення району.
_____________________________

ЗАХОДИ
щодо реалізації Стратегії розвитку правової освіти населення
Олевського району на 2011-2015 роки
№
п/п
1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Зміст заходу

Виконавці

Термін
виконання
4

2

3

Систематично вивчати і
аналізувати стан правової освіти
населення, віднаходити нові
шляхи та методи її впровадження,
вносити пропозиції щодо її
вдосконалення
Розробити та затвердити районні
та міські стратегії розвитку
правової освіти населення на
2011-2015 роки
З метою підвищення рівня
правових знань населення району
та методичного забезпечення
діяльності районної міжвідомчої
координаційно-методичної ради з
правової освіти населення
розробити і видавати методичні
посібники, рекомендації, буклети
тощо з актуальних правових
питань
Організовувати проведення
конференцій, семінарів, диспутів
тощо з актуальних питань
підвищення рівня правової
культури населення району із
залученням науковців та фахівцівпрактиків у галузі права

Районне управління юстиції,
відділ освіти
райдержадміністрації, районна
міжвідомча координаційнометодична рада з правової
освіти населення
Районна міжвідомча
координаційно-методична
рада з правової освіти
населення
Районна управління юстиції

2011-2015
роки

Районне управління юстиції,
районна міжвідомча
координаційно-методична
рада з правової освіти
населення, відділ освіти,
сектор зв’язків із ЗМІ та
громадськістю апарату,
управління праці та
соціального захисту населення
райдержадміністрації
Відділ освіти
райдержадміністрації, районне
управління юстиції

2011-2015
роки

Відділ освіти
райдержадміністрації, районне
управління юстиції

Постійно

Відділ освіти
райдержадміністрації, районне
управління юстиції

Щоквартал
у протягом
навчального року

Організувати видання посібників,
методичної літератури з правової
освіти для загальноосвітніх
навчальних закладів
Активізувати роботу з
позашкільної освіти та виховання
дітей шляхом створення та
оптимізації роботи гуртків,
клубів, лекторіїв правоосвітнього
та правовиховного профілю в
загальноосвітніх та дошкільних
навчальних закладах
Проводити навчально-методичні
семінари для методистів та
викладачів права, заступників
директорів з виховної роботи
загальноосвітніх та професійно-

До
1 березня
2011 року
2011-2015
роки

2011-2015
роки

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

технічних навчальних закладів,
методистів дошкільних
навчальних закладів району із
залученням наукових працівників
та фахівців-практиків у галузі
права
Залучати до проведення занять зі
слухачами курсів підвищення
кваліфікації вчителів
Житомирського обласного
інституту післядипломної
педагогічної освіти працівників
правоохоронних органів,
юрисконсультів, науковців
Проводити Дні, Тижні, Декади,
Місячники правових знань,
олімпіади, конкурси, вікторини на
краще володіння правовими
знаннями серед учнів та молоді
загальноосвітніх, професійнотехнічних навчальних закладів
району із залученням
представників правоохоронних
органів, органів юстиції та судів,
наркологічних та інших закладів
охорони здоров’я
Забезпечувати висвітлення в
друкованих засобах масової
інформації, теле- та
радіопередачах актуальних
правових питань із залученням
вчених, провідних фахівцівпрактиків у галузі права
Забезпечувати роботу мобільних
консультативних пунктів для
молоді у сілах району
У взаємодії з територіальними
виборчими комісіями проводити
правове навчання організаторів
виборів і референдумів,
розробляти методичні матеріали,
спрямовані на підвищення
громадянами знань законодавства
про вибори та референдуми
Здійснювати узагальнення
позитивного досвіду з напряму
правової освіти населення в
начальних закладах, на
підприємствах, в установах та
організаціях
Організовувати перегляди
документальних кіно-,

Відділ освіти
райдержадміністрації, районне
управління юстиції

2011-2015
роки

Відділ освіти
райдержадміністрації, районне
управління юстиції, Олевський
РВ УМВС України в
Житомирській області,
районна міжвідомча
координаційно-методична
рада з правової освіти
населення

Постійно

Районне управління юстиції,
районна міжвідомча
координаційно-методична
рада з правової освіти
населення

2011-2015
роки

Районний центр соціальних
служб для сім’ї, дітей та
молоді
Районна міжвідомча
координаційно-методична
рада з правової освіти
населення, районне управління
юстиції

2011-2015
рок

Районне управління юстиції

Постійно

Районне управління юстиції,
управління Державного

2011-2015
роки

У передвиборний
процес

відеофільмів щодо деструктивних
наслідків злочинів та інших
правопорушень

15. Проводити районні оглядиконкурси на кращу організацію
правоосвітньої та правовиховної
роботи серед загальноосвітніх
навчальних закладів, закладів
культури, засобів масової
інформації
16. Проводити семінари, засідання за
круглим столом, олімпіади,
лекції, анкетування, брейн-ринги,
симпозіуми, конкурси з метою
підвищення ролі молоді в
розбудові громадського
суспільства, створення належних
умов для інтелектуального,
культурного та фізичного
розвитку молодих громадян
17. Проводити напередодні Дня
юриста, Дня Конституції України,
Дня незалежності України, Дня
прав людини та інших визначних
дат заходи з поширення серед
населення знань про право і
державу, чинне законодавство
України, інформування громадян
про правову політику держави,
становлення правопорядку,
забезпечення прав і свобод
людини
18. Забезпечувати роботу постійно
діючих юридичних лекторіїв з
питань поширення правових
знань та профілактики
правопорушень серед
неповнолітніх при районному
управлінні юстиції, в навчальних
закладах
19. Забезпечувати надання
безкоштовної правової допомоги
малозахищеним верствам
населення через систему
«громадських приймалень»

департаменту з питань
виконання покарань у
Житомирській області, служба
у справах дітей
райдержадміністрації,
Олевський РВ УМВС України
в Житомирській області
Районне управління юстиції,
відділ освіти, сектор зв’язків із
ЗМІ та громадськістю апарату
райдержадміністрації

2011-2015
роки

Районне управління юстиції,
районна міжвідомча
координаційно-методична
рада з правової освіти
населення, відділ освіти,
сектор зв’язків із ЗМІ та
громадськістю апарату,
управління праці та
соціального захисту населення
райдержадміністрації
Районне управління юстиції,
відділ освіти, сектор зв’язків із
ЗМІ та громадськістю апарату
райдержадміністрації

Постійно

Відділ освіти, служба у
справах дітей
райдержадміністрації,
Олевський РВ УМВС України
в Житомирській області,
районне управління юстиції

2011-2015
роки

Управління праці та
соціального захисту населення
райдержадміністрації, районне
управління юстиції

Постійно

_________________________________

Постійно

Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації,
голови районної ради
від 15.02.2011 року № 46/13

СКЛАД
районної міжвідомчої координаційно-методичної ради
з правової освіти населення
Ковальчук
Олександр Станіславович

- заступник голови райдержадміністрації,
голова ради

Світельська
Катерина Володимирівна

- в.о. начальника Олевського районного
управління юстиції,
заступник голови ради

Тимошенко
Олена Петрівна

- завідувачка юридичним сектором апарату
райдержадміністрації,
секретар ради

Балюрко
Сергій Сергійович

Члени ради:
- начальник відділу освіти
райдержадміністрації

Іванченко
Станіслав Якович

- керуючий справами виконавчого апарату
районної ради

Існюк
Анатолій Васильович

- начальник відділу у справах сім’ї,
молоді та спорту райдержадміністрації

Існюк
Олександр Анатолійович

- провідний спеціаліст Олевського
- районного управління юстиції

Курельчук
Віктор Петрович

- заступник начальника Олевського РВ
УМВС України в Житомирській області
начальник міліції громадської безпеки
(за згодою)

Мельник
Валентина Іванівна

- начальник управління праці та соціального
захисту населення райдержадміністрації

Орищук
Галина Володимирівна

- начальник служби у справах дітей
райдержадміністрації

Павленко
Юхим Олексійович

- директор Олевського ПТУ № 10
(за згодою)

Пекарська
Юзефа Антонівна

- завідувачка районним методичним
кабінетом відділу освіти
райдержадміністрації

Риндич
Людмила Василівна

- голова постійної комісії районної ради
з питань законності, правопорядку
і прав людини (за згодою)

Рудницька
Аліна Йосипівна

- завідувачка сектором зв’язків із ЗМІ
та громадськістю апарату
райдержадміністрації

Тимощук
Анатолій Іванович

- голова Олевської районної спілки
ветеранів Афганської війни (за згодою)

Халімончук
Діна Вікторівна

- начальник відділу культури і туризму
райдержадміністрації

Черних
Галина Григорівна

- редактор районної газети
«Зорі над Убортю»

Керівник апарату
райдержадміністрації

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

_______________С.О. Павлюк

______________С.Я. Іванченко

