
ПРОЕКТ 

БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про затвердження Програми 
правової освіти населення міста 

Бровари на 2011-2014 роки 

З метою підвищення рівня правової освіти населення міста Бровари, створення 
залежних умов для набуття громадянами правових знань та виховання їх в дусі поваги де 
закону і прав людини, на виконання Указу Президента України від 18.01.01р. №992/2001 
"Про Національну програму правової освіти населення", розпорядження голови Київської 
обласної державної адміністрації № 058-05-УІ від 24/03.2011р. "Про затвердження 
Програми правової освіти населення Київської області на 2011 - 2014 роки", керуючись п.22 
ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та враховуючи пропозиції 
постійної комісії з питань законності та правопорядку, Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму правової освіти населення міста Бровари на 2011-2014 роки 
(далі - Програма), додається. 
2. Відділам та управлінням Броварської міської ради та її виконавчого комітету. 
Броварському міськрайонному управлінню юстиції забезпечити неухильне виконання 
Програми. 
3. Забезпечити висвітлення положень Програми у засобах масової інформації. 
4. Про хід виконання Програми інформувати головне управління юстиції у Київській 
області щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом. 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 
Виноградову Л.М. 

Міський голова І.В. Сапожко 

м. Бровари 
від " " 2011 року 
№ 



Затверджено 
Рішення Броварської міської ради 
від " " 2011 р. 

№ 

ПРОГРАМА 
правової освіти населення м. Бровар и 

на 2011-2014роки 

V І. Загальні положення 

Становлення України як демократичної, правової держави, формування 
засад громадянського суспільства зумовлюють необхідність підвищення рівня 
правової культури населення. У зв'язку з цим виникає потреба вирішення 
питання щодо подальшого розвитку правосвідомості населення, подолання 
правового нігілізму, а також для задоволення потреб громадян у одержанні знань 
про право. Це може бути забезпечено, зокрема, шляхом вдосконалення правової 
освіти населення. 

Програма правової освіти населення міста Бровари на 2011- 2014 (далі -
Програма) передбачає подальше створення умов, необхідних для набуття 
громадянами м.Бровари правових знань та навичок у їх застосуванні, формування 
у них поваги до права, забезпечення доступу громадян до джерел правової 
інформації, а також визначає основні напрями правоосвітньої діяльності та 
першочергові заходи для їх реалізації. 

П. Мета та основні завдання Програми. 

Реалізація програми сприятиме підвищенню рівня правової культури 
населення міста Бровари, формуванню у громадян поваги до права, 
загальнолюдських і національних правових цінностей, а також подоланню 
правового нігілізму, а також підвищенню рівня правової поінформованості 
населення міста, тощо. 

Основними завданнями Програми є: 
1. Підвищення рівня правової підготовки населення, зокрема учнівської та 

студентської молоді, депутатів Броварської міської ради, осіб, які 
перебувають на державній службі тощо. 



8. Створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права, 
свободи та обов'язки. 

9. Забезпечення широкого інформування населення з правовою політикою 
держави та чинним законодавством. 

10. Забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації. 
11. Вдосконалення системи правової освіти населення, збереження та 

розвиток вітчизняних традицій у правовій сфері. 

Мету Програми передбачається досягти шляхом: 
1. Утвердженням гуманістичних правових ідей, високих моральних засад у 

суспільстві, загальнолюдських правових цінностей. 
2. Визнання правової освіти населення одним із основних чинників 

формування високої правосвідомості. 
3. Активної участі в організації і здійсненні заходів з правової освіти 

населення із залученням громадських організацій, об'єднань громадян, 
закладів культури, навчальних закладів, наукових установ, місцевих 
засобів масової інформації, а також поєднання комплексу заходів у сфері 
правової освіти, що здійснюється цими органами, закладами та 
установами. 

4. Поєднання правової освіти із загальною середньою, професійно-
технічною і вищою освітою. 

5. Розроблення сучасної методологічної бази для реалізації усіх напрямків і 
форм правоосвітньої діяльності. 

6. Залучення громадян у процес вдосконалення системи правової освіти 
міста. 

7. Сприяння самоосвіті всіх верств населення з питань держави і права 
шляхом забезпечення відкритості доступу до джерел правової 
інформації. 

8. Систематичного поширення серед населення правових знань. 
9. Поліпшення умов для здійснення творчої, благодійної та іншої 

суспільно-корисної діяльності. 

Ш. Основні напрями реалізації Програми. 

Правова освіта населення полягає у здійсненні комплексу заходів 
навчального, виховного та інформаційного характеру, спрямованих на створення 
належних умов для набуття громадянами міста того обсягу правових знань та 
навичок у їх застосуванні, які необхідні їм для реалізації своїх прав і свобод, а 
також виконання своїх обов'язків. 

Правова освіта є складовою частиною змісту загальної освіти і має на 
меті формування високого рівня правової культури та правосвідомості особи, її 
ціннісних орієнтирів та активної позиції як члена громадянського суспільства. , 

Надання правової освіти має здійснюватись в усіх дошкільних, 



загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах 
тощо. 

Початкова правова освіта здобувається у дошкільних закладах, де дітям 
надаються початкові знання про правила поведінки, формуються навички їх 
дотримання, виховується повага до людей. 

У дошкільних навчальних закладах правове навчання і виховання 
здійснюється на основі Програм та методичних рекомендацій, розроблених і 
затверджених Міністерством освіти і науки України за погодженням з 
Міністерством юстиції України. 

Правова освіта у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих 
навчальних закладах надається, зокрема, шляхом запровадження обов'язкового 
курсу з правознавства, обсяг і зміст якого визначається насамперед потребою 
суспільства у вихованні правосвідомого громадянина, а також високими 
вимогами до освітнього рівня кожної особи. 

„ У загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах 
міста проводиться також широка позакласна і аудиторна робота з правового 
навчання і виховання, до якої залучаються вчені, представники правозахисних 
організацій, працівники правоохоронних органів та інші фахівці в галузі права. 

Типові програми навчальних дисциплін з правознавства затверджуються 
Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством юстиції 
України. 
Складовою частиною правової освіти є також самоосвіта громадян з питань 
держави і права. 

Для забезпечення координації діяльності об'єднань громадян, навчальних 
та культурних закладів, засобів масової інформації у сфері правової освіти 
населення, а також надання методичної допомоги у проведення цієї діяльності 
здійснює Координаційно - методичну рада з правової освіти населення міста 
Бровари. 

З метою розвитку правової освіти в м. Бровари вживаються заходи до 
розширення мережі спеціалізованих закладів, бібліотек, збільшення кількості 
друкованих і аудіовізуальних засобів масової інформації правового спрямування. 

Засоби масової інформації міста систематично інформують населення про 
національне законодавство, зміни до нього, діяльність органів місцевого 
самоврядування, а також про стан правопорядку, боротьбу з правопорушеннями, 
особливо серед неповнолітніх, профілактику їх вчинення тощо. 

Для подальшого вдосконалення правової освіти населення у засобах 
масової інформації запроваджуються сторінки, рубрики та інші популярні форми 
надання правової інформації. 

Державні заклади, організації культури міста проводять відповідну 
правоосвітню та правовиховну діяльність. 

З цією метою за участю управління юстиції, навчальних закладів та 
об'єднань громадян на договірних засадах створюються лекторії, кінолекторії, 
проводяться виставки друкованої продукції правового спрямування, зустрічі з 



фахівцями-юристами, читацькі конференції та ін. заходи. 

IV. Основні заходи із забезпечення виконання Програми. 

1. В межах своєї компетенції систематично аналізувати стан виконання заходів 
спрямованих на реалізацію положень Програми, вносити пропозиції щодо її 

вдосконалення. 
Координаційно-методична рада 
з правової освіти населення 

- постійно 
2.0рганізація проведення конференцій, семінарів, лекторіїв з питань 
підвищення рівня правової культури населення міста. 

Управління освіти Броварської міської 
ради 
відділ культури Броварської міської ради 
Координаційно-методична рада з 
правової освіти населення 

- постійно 

3. Організувати видання посібників, методичної літератури з правової 
освіти для загальноосвітніх навчальних закладів, сприяти комплектуванню 
правовою літературою бібліотечних фондів 

Броварське міськрайонне управління 
юстиції Київської області 

-20011-2014 роки 

4. Для практичної реалізації програми правової освіти населення 
продовжувати сприяти створенню міських навчально - інформаційних центрів, 
постійно діючих семінарів, лекторіїв, клубів та інших форм правового навчання і 
виховання громадян. 

Управління освіти Броварської міської 
ради 
Броварське міськрайонне управління 
Юстиції 

-2011-2014 роки 

5. Забезпечувати висвітлення в місцевих друкованих засобах масової 
інформації, теле- та радіопередачах актуальних правових питань 
приділивши особливу увагу роз'ясненню відповідних актів 
законодавства та практики їх застосування. 

Броварське міськрайонне управління 
юстиції 
Студія ефірно-кабельного телебачення 



"Наше місто" 
- постійно 

6. Сприяти утворенню молодіжних правових клубів 
Управління освіти Броварської міської 
ради 
Відділ сім'ї та молоді Броварської міської 
ради 
Служба у справах дітей Броварської 
міської ради 

- постійно 

7. Проводити покази кінофільмів з морально-правовою тематикою 
Управління освіти Броварської міської 
ради 
Відділ сім'ї та молоді Броварської міської 
ради 
Відділ культури Броварської міської ради 
Студія ефірно-кабельного телебачення 
"Наше місто" 

- постійно 

8. Залучати до проведення правороз'яснювальної роботи фахівців в галузі 
права та інших кваліфікованих вчених 

Броварське міськрайонне управління 
юстиції 
Управління освіти Броварської міської 
ради 

- постійно 

9. Проводити у місті напередодні Дня юриста заходи з поширення серед 
населення знань про державу і право, інформування населення про правову 
політику держави, стан законності і правопорядку, забезпечення прав і свобод 
людини 

Броварське міськрайонне управління 
юстиції 

- раз в рік 
10. Забезпечити інформування населення через засоби масової інформації 

про хід виконання Програми. 
Координаційно-методична рада 
з правової освіти населення 

- раз в рік 



11. Сприяти підвищенню правової освіти населення шляхом 
організації в бібліотеках міста книжкових виставок, створення куточків з 
правознавства та своєчасно поновлювати бібліотечні фонди правовою 
літературою. Проводити в загальноосвітніх навчальних закладах міста 
години права, зустрічі за "круглим столом", Дні інформування, зустрічі-
діалоги, конкурси правознавства, тощо. 

Броварське міськрайоне управління 
юстиції 
Управління освіти Броварської 
міської ради 
Броварський МВ ГУ МВС України 
в Київській області 

- Постійно 
12. Забезпечити здійснення контролю за дотриманням культурно -

розважальними закладами, ігровими залами, комп'ютерними клубами 
нормативно - правових актів щодо порядку відвідування їх дітьми, заборони 
продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів, розповсюдження 
наркотиків, пропаганди проституції, насилля, жорстокості. 

Служба у справах «дітей 
Броварської міської ради 

- Щомісячно 

13. Сприяти підвищенню правової освіти дітей та підлітків шляхом 
проведення бесід, відео лекторіїв, "круглих столів" із залученням фахівців у 
галузі права. 

Відділ у справах сім? та молоді 
Броварської міської ради 

- Постійно 



У. Фінансове забезпечення Програми 

№ 
п/п 

Заходи Сума видатків № 
п/п 

Заходи 
2011 рік 2012рік 2013рік 2014рік 

1. П.2. Організація проведення 
конференцій, семінарів, лекторіїв з 
питань підвищення правової культури 
міста 

100,00 
грн. 

100,00 
грн. 

100,00 
грн. 

100,00 
грн. 

2, 1. проводити напередодні Дня юриста 
:оди з поширення серед населення знань 
з державу і право, інформування 
;елення про правову політику держави, 
юзпечення прав і свобод людини 

100,00 
грн. 

100,00 
грн. 

100,00 
грн. 

100,00 
грн. 

* 

3. П.11. Сприяти підвищенню правово? 
освіти населення шляхом організації в 
бібліотеках міста книжкових виставок, 
створення куточків з правознавства та 
своєчасно поновлювати бібліотечні 
фонди правовою літературою. 
Проводити в загальноосвітніх 
навчальних закладах міста години 
права, зустрічі за "круглим столом", 
Дні інформування, зустрічі-діалоги, 
конкурси правознавства, тощо. 

400,00 
грн. 

400,00 
грн. 

400,00 
грн. 

400,00 
грн. 

Міський голова І.В.Сапожко 


