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ПРОГРАМА 

правово; ОСВ;nІІІ населення ЛІ. Бровар" 

на 2008- 2010РОКІІ 

1.3агальніположенни 

Становлення України як демократичної, правової держави, 

формування засад rpомадянського 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 
громадин у одержанні знань про право. Це може бути забезпечено, зокрема, 
IUJUlXOM вдосконалення правової освіти населення. 

Програма правової освіти населення міста Бровари на 2008- 201 Одалі
ПРОграма) передбачає подальше створення умов, необхідних для набуття 
ГРомадинами м.Бровари правових знань та навичок у їх застосуванні, 
ФОРМУВання у них поваги до права, забезпечення доступу rpомадян до 
АЖерел правової інформації, а також визначає основні напрями 
Правоосвітньої діяльності та першочергові заходи для їх реалізації. 

п. Мета та основні завдання Програми. 

JtаСeзt:еanJз~ проrpами СnPИJIТИМе пlдвищеишо рівЮІ правовоУ КУльтури 
-гап ПНІ МІСта Бровари, формуванню у rpомадян поваги до права, 
ПРав:ПОJIЮДСЬКИХ і національних правових цінностей, а також подоланню 
lІасеn:Оro lІ~гіПізму, а також підвищенню рівня правової поінформованості 

ПНІ МІста, тощо. 

ОсПОв"u ..... 
1. І1і .Ц"&ПЦ'l завданнями Проrpами є: 

ДВИщенви рі .. · 'l'a вня правОВО1 ПІДГОТОВКИ населення, зокрема учнівської 
nер:дентської .молоді, депутатів Броварської міської ради, осіб, які 

УВaJoть на державній службі тощо. 



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

З. Забезпечення широкого інформуванНJI населення з правОВОIО 
політикою держави та чинним законодавством. 

4. Забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової 

інформації. 
S. Вдосконалення системи правової освіти населення, збережеНИJI 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. Визн8НЮІ 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 поєднанНJI 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. 

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

б. Залучення громадян у процес вдосконалеНИJI системи правової освіти 
міста. 

7. СпрИJIIШJI самоосвіті всіх верств населеННJI з питань держави і права 
~OM забезпечеНИJI відкритості доступу до джерел правової 
ІНформації. 

8. Сис:ематичного поширення серед населеННJI правових знань. 
9. ПОЛ1~еиия умов для здійснеННJI творчої, благодійної та іншої 

СУСПІЛьно-корисної діяльності. 

" 
ш. Основні напрями реалізації Програми. 

Навч Правова освіта населеННJI полягає у здійсненні комплексу заходів 
CТ80=~HOro, ВИХовного та інформаційного характеру, спрямованих на 
nравов: належних умов для набуття громадянами міста того обсягу 
СВоїх пр з~ань та навичок у їх застосуванні, які необхідні їм для реалізації 

n ав 1 свобод, а також виконaННJI своїх обов'язків. 
"tri Ф~;вова освіта є складовою частиною змісту загальної освіти і має на 

МУВаННЯ високого piBНJI правової культури та правосвідомості 



особи, ЇЇ ціннісних орієнтирів та активної позиції як члена ГPOMaдJlHCЬKOГO 

суспільства. ... . .. .. 
Надання правово І ОСВІТИ має ЗДІиснюватись 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 іх 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 rpомадян з 
питань держави і права. 

для забезпечення координації діяльності об'єднань rpома.цян, 
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. 

3 метою розвитку правової освіти в м. Бровари вживаються заходи до 
Р~ЗlUирення мережі спеціалізованих закладів, бібліотек, збільшення 
kUJLl(ocтi друкованих і аудіовізуальних засобів масової інформації правового 
СПРЯМування. 

3~соби масової інформації міста систематично інформують населення 
:РО нацІональне законодавство, зміни до нього, діяльність органів місцевого 
памоврядуванНJI, а також про стан правопорядку, боротьбу з 
в:авопоруwеииями, особливо серед неповнолітніх, профілактику їх 

IIHeННJI тощо. 

ltf для подальшого вдосконалення правової освіти населення у засобах 
ф:СОВОї інформації запроваджуються сторінки, рубрики та інші популярні 
РМи надання правової інформації. 



Державні заклади, opГВHi~aцiї .культури міста проводять відповідну 
правоосвіТНЮ та правовиховну ДІЯЛЬНІ~ТЬ. . .. 

З цією метою за участю упраВЛІННЯ ЮСТИЦll, навчальних закладів та 

об'єднань громадян на договірних засадах створюються лекторії, 
кінолекторіі, проводяться виставки друкованої продукції правового 
спрямування, зустрічі з фахівцями-юристами, читацькі конференції та ін. 

заходи. 

IV. Основні заХОДlf із забезпечення виконання Програми. 

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

Координаційно-методична рада 

з правової освіти населення 
- постійно 

2. Організація проведення конференцій, семінарів, лекторіїв з питань 
підвищення рівня правової культури населення міста. 

У правління освіти Броварської міської ради 

відділ культури Броварської міської ради 

Координаційно-методична рада з 

правової освіти населення 

- постійно 

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

Броварське міськрайонне управління юстиції 
Київської області 

- 2008-2010 роки 

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

Управління освіти Броварської міської ради 
Броварське міськрайонне ynравлінНJI юстиції 

- 2008-2010 роки 

s. ~абезпечувати висвітлення в місцевих друкованих засобах масової 
ІНформації, теле- та радіопередачах актуальних правових питань 



Державні заклади, opгaHi~aцiї .культури міста проводять відповідну 
правоосві.ТНl0 та правовиховну ДІЯЛЬН1~ТЬ. '" 

З ЦIЄJO метою за участю уп~авЛlННЯ юстиЦl1, 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. 

звхоДИ. 

IV. Основні заХОДlf із забезпечення виконання ПрограМII. 

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. Організація проведення конференцій, семінарів, лекторіїв з питань 

підвищення рівня правової культури населення міста. 
У правління 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 ДЛJI загальноосвітніх навчальних закладів, сприяти 
комплектуванню правовою літературою бібліотечних фондів 

Броварське міськрайонне управління юстиції 
Київської області 

- 2008-2010 роки 

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

Управління освіти Броварської міської ради 
Броварське міськрайонне управління юстиції 

- 2008-2010 роки 

S. ~абезпечувати 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. 

Юридичний відділ Броварської міської ради 
Студія ефірно-кабельного телебачення "Наше 
місто" 

- постійно 
6. Сприяти утворенню молодіжних правових клубів 

у правління 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 міське управліНШІ юстиції 
Управління освіти Броварської міської ради -

-постійно 

9. Проводити У місті напередодні дня юриста заходи з поmиpеНШІ 
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 
Юридичний відділ Броварської міської ради 

-раз в рік 

ЇНФо 10 •... Забезпечити інформування населення через засоби масової 
РмаЦl1 про хід виконання Програми. 

Координаційно-методична рада 
з правової освіти населеНШІ- раз в рік 

• біб ~ 1.СпрИJIТИ підвищенню правової освіти населення шляхом організації 
n10'reX8X • • 

1\ с МІста КНИЖКових виставок, створення КУТОЧКІв з правознавства 

8ОЄчасво ПОновлювати бібліотечні фонди правовою літературою. 



проводити в загальноосвітніх навчальних закладах міста години 
зустрічі за "круглим столом", Дні інформування, зустрічі-діалоги, KOH~:~ 
правознавства, тощо. 

Броварське міськрайоне управління 
юстиції 

У правління освіти Броварської міської 
ради 

Броварський МБ 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 IПЛJIXом 
проведення бесід, відео лекторіїв, "круглих столів" із залученням фахівців у 
галузі права. 

Відділ у справах сім'ї та молоді 
Броварської міської ради 

- Постійно 

v. Фінансове забезпечення Програми. 
~-

Заходи C~a видатків 
піп 
Ї}~ 2008рік 2009рік 2010рік 

. П2 о . . 100, ОО грН. 100,00 грН. 100,00 грН. · . ргаиlЗацш проведения 

kОНференцій, семінарів, лекторіїв 
з ПИтань підвищення правової 

l'~~ТУРИ міста 
. п.В. проводиТИ напередодні дня 100,00 грн. 100,00 грн. 100,00 грн. 

IОРИСТа заходи з поширення 
серед 
~ населення знань про 
ерХСав • 

"Jlaсen у 1 право, інформування 
еИIfJI про правову політику 



~ держави, забезпечення прав і 
свобод людини 

3. П.ll. ..Сприят~ підвищенню 400,00грн. 400,00 грн. 400,00 грн. 
правОВОІ 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. 

ВІІКОИУЮЧИЙ обов'язки 
aliCLKoro голови -
секретар ради І.В. Сапожко 



ПоданWJ: 

ВJIIСОНУIОЧlіR обов'язки заступника 

MjCLJCOfO ГОnОВI! -

кеРУJочиfi справамlf виконкому .--!.,.~~~=-~ __ К.Б.Кузнєцов 



Виконуючому обов'язки міського 
голови -
CeKpeTaplO Броварської міської 
ради 

Сапожку І. В. 

ПОДАННЯ 

Прошу включити рішення «Про затвердження Проrpами правової 

освіти населення міста Бровари на 2008-2010 роки» на сесії Броварської 

міської ради яка відбудеться 28.08.08р. 

ВIІКОнуючий обов 'язки 
заступника міського голови -
ІСеРУIОЧНй справами виконкому 1й~.....р.~7 r К.В.Кузнєцов 
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