
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

_  XII__ сесія   __VІ__ скликання 

(1-е пленарне засідання) 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
 
від 24 лютого 2012 р. №      418                                                           м. Ужгород 
 
 
 
Про Програму правової освіти 
населення міста Ужгород на 2012-2014 роки 
 

 
На виконання Указу Президента України від 18 жовтня 2001 року 

№992/2001 "Про національну програму правової освіти населення", керуючись 
п.22 ч.1 ст.26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою 
підвищення рівня правової освіти населення, створення належних умов для 
набуття громадянами правових знань, 

 
міська рада ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Програму правової освіти населення міста Ужгород на 2012-

2014 роки згідно з додатком. 
2. Виконавцем Програми визначити міську міжвідомчу координаційно-

методичну раду з правової освіти населення міста Ужгород. 
3. Голові міської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової 

освіти населення міста Ужгород (Беляков Ю.В.) надавати інформацію про хід 
виконання Програми  Закарпатській обласній міжвідомчій координаційно-
методичній раді з правової освіти населення щороку до 15 грудня. 

4. Фінансовому управлінню (Король С.І.) забезпечити фінансування 
Програми в межах коштів, передбачених бюджетом міста. 

5. Головним розпорядником бюджетних коштів визначити виконавчий 
комітет Ужгородської міської ради. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
законності, правопорядку, Регламенту і депутатської етики (Булина М.М.). 

 
 

 
Міський голова                                                                                  В. Погорелов 



 
Додаток 

до рішення XII сесії міської ради VI скликання 
від ______________№____ 

 
ПРОГРАМА 

правової освіти населення міста Ужгород на 2012-2014 роки 
 

1. Загальні положення 
Програма правової освіти населення міста Ужгород на 2012-2014 роки передбачає 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. 

 
2. Мета та основні завдання Програми 

2.1. 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. 
       Мету Програми передбачається досягти шляхом: 
  - утвердження гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та національних правових цінностей, високих 
моральних засад у суспільному житті; 
  - визнання правової освіти населення одним із основних чинників формування високої правосвідомості і правової 
культури окремих громадян та всього суспільства; 
   - активної участі в організації і здійснені 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,  засобів масової інформації та поєднання комплексу заходів 
у сфері правової освіти, що здійснюються цими органами, організаціями, закладами і установами; 
  - органічного поєднання правової освіти із загальною середньою, професійно-технічною і вищою освітою; 
  - розроблення сучасної методологічної бази для реалізації усіх напрямків і форм правоосвітньої діяльності; 



  - поліпшення умов для здійснення творчої, благодійної та іншої суспільно корисної діяльності у сфері правової світи 
населення; 
  - 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;  
  - систематичного і безперервного поширення серед населення знань про право і державу, в тому числі шляхом 
оприлюднення в офіційних виданнях, інших засобах масової інформації нормативно-правових актів, видання офіційних 
збірників актів законодавства та коментарів до них, широкого розповсюдження правової літератури; 
  - безпосередньої участі юристів у поширені правових знань; 
  - всебічного міжнародного співробітництва з питань правової освіти. 

2.2. Основними завданнями Програми є : 
  - підвищення рівня правової підготовки населення міста, насамперед учнівської та студентської молоді, громадян, які 
проживають на території міста Ужгород; 
   - 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. 

 
3. Основні напрями реалізації Програми 

Правова освіта населення полягає у здійсненні 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.  
       Правова освіта є складовою частиною змісту 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 здійснюватися в усіх дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих 
навчальних закладах і закладах післядипломної освіти. 

Правова освіта здійснюється із застосуванням сучасних інформаційних технологій, зокрема, елементів 
дистанційного навчання. 



Методичне забезпечення правової освіти здійснюють: юридичний відділ Ужгородської міської ради; управління 
освіти Ужгородської міської ради; управління у справах культури, cпорту, сім’ї та  молоді Ужгородської міської ради; 
Ужгородський міський центр соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді, Ужгородське міськрайонне управління 
юстиції;  інші зацікавлені установи та організації. Вони спільно визначають форми і методи проведення 
правороз’яснювальної та правовиховної роботи, проводять конференції, навчальні семінари, інші організаційно-
методичні заходи, спрямовані на підвищення якості правопросвітницької роботи. 

 
4. Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування Програми з правової освіти населення міста Ужгород на 2013-2014 роки проводиться за рахунок 
коштів міського бюджету, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, та інших не заборонених 
законом джерел. 

Фінансування Програми у 2012 році здійснюється виключно за рахунок власних або залучених коштів підприємств, 
установ та організацій, за рахунок благодійних фондів та інших не заборонених законом джерел. 

 
5. Очікувані результати реалізації Програми 

Реалізація програми сприятиме: 
- підвищенню рівня правової культури населення міста; 
- формуванню у громадян поваги до права, гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та національних правових 
цінностей, а також подоланню правового нігілізму; 
- підвищенню рівня правової поінформованості населення міста. 

 
               

 

 

 



ПАСПОРТ 

Програми правової освіти населення міста Ужгород на 2012-2014 роки 

1 Ініціатор розроблення Програми Ужгородська міська рада 

2 Дата, номер і назва розпорядчого документа 
органу виконавчої влади про розроблення 
програми 

Указ Президента України від 18.10.2001 №992/2001 "Про 
національну програму правової освіти населення" 

3 Розробник Програми Юридичний відділ Ужгородської міської ради 

4 Мета Програми Підвищення загального рівня правової освіти населення, 
формування у громадян правової свідомості 

5 Відповідальні виконавці Програми: МКМР з правової освіти населення міста Ужгород, 
виконавчий комітет Ужгородської міської ради, 
юридичний відділ Ужгородської міської ради, управління 
освіти Ужгородської міської ради, управління у справах 
культури, спорту, сім"ї та молоді Ужгородської міської 
ради,  Ужгородський міський центр соціальних служб для 
сім"ї, дітей та молоді, газета "Ужгород", відділ 
інформаційних технологій та зв"язків з громадськістю 
Ужгородської міської ради, Служба у справах дітей 
Ужгородської міської ради, Ужгородське міськрайонне 
управління юстиції, ДВНЗ Ужгородський національний 
університет, Закарпатський державний університет 

6 Учасники Програми: МКМР з правової освіти населення міста Ужгород, 
виконавчий комітет Ужгородської міської ради, 
юридичний відділ Ужгородської міської ради, управління 
освіти Ужгородської міської ради, управління у справах 
культури, спорту, сім"ї та молоді Ужгородської міської 



ради,  Ужгородський міський центр соціальних служб для 
сім"ї, дітей та молоді, газета "Ужгород", відділ 
інформаційних технологій та зв"язків з громадськістю 
Ужгородської міської ради, Служба у справах дітей 
Ужгородської міської ради, Ужгородське міськрайонне 
управління юстиції, ДВНЗ Ужгородський національний 
університет, Закарпатський державний університет 

7 Термін реалізації Програми 2012-2014 

8 Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації Програми, всього,      
у тому числі: 

16,00 тис. грн. 

 
8.1 коштів міського бюджету 10.00 тис грн., в т.ч. у 2013р. – 5,0 тис. грн., у 2014р. – 5,0 

тис. грн. 
8.2 коштів інших джерел 6,00 тис. грн., в т.ч. у 2012р. – 2,0 тис. грн., у 2013р. -2,0 

тис. грн., у 2014р. - 2,0 тис. грн. 

 

 

 

 

 

 

 



6. Основні заходи із забезпечення виконання Програми 

Прогнозований обсяг 
фінансування  (тис.грн.) на 

2012 2013 2014 

з/
п 
№ 

Зміст заходів Виконавці Термін 
виконання 

з міського  
бюджету 

інші 
джерела 

з міського  
бюджету 

інші 
джерела

з міського  
бюджету 

інші 
джерела 

1 Систематичний розгляд на 
засіданнях і нарадах стану 
правової освіти населення, 
вжиття конкретних заходів 
щодо її поглиблення 

МКМР з правової 
освіти населення міста 
Ужгород, юридичний 
відділ Ужгородської 
міської ради 

Постійно _ _ _ _ _ _ 

2 Забезпеченя проведення 
навчально-методичних 
семінарів для викладачів 
правових дисциплін в 
загальноосвітніх навчальних 
закладах 

Управління освіти 
Ужгородської міської 
ради 

Постійно _ _ _ _ _ _ 



3 Забезпеченя надання 
посадовим особам місцевого 
самоврядуванняпід час 
підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації, 
комплексу знань з питань 
правового забезпечення 
служби в органах місцевого 
самоврядування, що 
включатиме вивчення основ 
правознавства, відповідних 
актів законодавства 

Державний навчальний 
заклад "Закарпатський 
обласний центр 
перепідготовки та 
підвищення 
кваліфікації 
працівників органів 
державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування, 
державних 
підприємств, установ і 
організацій", ДВЗН 
Ужгородський 
національний 
університет (за згодою)

Постійно _ _ _ _ _ _ 

4 Проведення правових навчань 
працівників апарату 
міськвиконкому 

Юридичний відділ 
Ужгородської міської 
ради 

Постійно  _ _ _ _ _ _ 

5 Забезпечення проведення 
постійно діючих семінарів, 
лекторіїв та інших форм 
правового навчання і 
виховання громадян 

Юридичний відділ 
Ужгородської міської 
ради, управління 
освіти Ужгородської 
міської ради, 
Ужгородське 
міськрайонне 
управління юстиції, 
ДВНЗ Ужгородський 
національний 

2012-2014 
роки 

_ _ _ _ _ _ 



університет (за 
згодою), Закарпатський 
державний університет 
(за згодою) 

6 Забезпечення всебічного 
висвітлення у друкованих та 
електронних засобах масової 
інформації правової тематики 

Газета "Ужгород", 
відділ інформаційних 
технологій та зв"язків з 
громадськістю 
Ужгородської міської 
ради, Ужгородське 
міськрайонне 
управління юстиції  
 

2012-2014 
роки 

- - - - - - 

7 Видання брошур та 
методичних матеріалів з 
правової тематики 

Виконавчий комітет 
Ужгородської міської 
ради 

2012-2014 
роки 

_ 1,0 3,0 1,0 3,0 1,0 

8 Забезпечення проведення 
правоосвітньої роботи серед 
шкільної та студентської 
молоді шляхом організації та 
проведення семінарів, засідань 
за круглим столом, 
конференцій, лекцій, бесід 

МКМР з правової 
освіти населення 
м.Ужгорода, 
управління освіти 
Ужгородської міської 
ради, управління у 
справах культури, 
спорту, сім"ї та молоді 
Ужгородської міської 
ради, Ужгородський 
міський центр 
соціальних служб для 
сім"ї, дітей та молоді, 

2012-2014 
роки 

_ _ _ _ _ _ 



Служба у справах дітей 
Ужгородської міської 
ради, Ужгородське 
міськрайонне 
управління юстиції, 
ДВНЗ Ужгородський 
національний 
університет (за 
згодою), Закарпатський 
державний університет 
(за згодою) 

9 Забезпечення проведення 
олімпіад, "брейн-рингів", 
конкурсів, вікторин та інших 
змагань на правову тематику з 
метою професійної орієнтації 
молоді та правового 
виховання 

Управління освіти 
Ужгородської міської 
ради, управління у 
справах культури, 
спорту, сім"ї та молоді 
Ужгородської міської 
ради, юридичний 
відділ Ужгородської 
міської ради, 
Ужгородське 
міськрайонне 
управління юстиції, 
ДВНЗ Ужгородський 
національний 
університет (за 
згодою), Закарпатський 
державний університет 
(за згодою) 

2012-2014 
роки 

_ _ _ _ _ _ 



10 Матеріально-технічне 
забезпечення громадських 
приймальнь, що надають 
безоплатну правову допомогу 
малозабезпеченим верствам 
населення на території міста 
Ужгород 

Виконавчий комітет 
Ужгородської міської 
ради 

2012-2014 
роки 

_ 1,0 2,0 1,0 2,0 1,0 

11 Налагодження співпраці з 
громадськими організаціями, 
осередками політичних партій 
та благодійними 
організаціями щодо їх участі у 
реалізації Програми правової 
освіти населення міста 
Ужгород 

МКМР з правової 
освіти населення 
м.Ужгород, 
Ужгородське 
міськрайонне 
управління юстиції 

2012-2014 _ _ _ _ _ _ 

12 Проведення правовиховної, 
правороз"яснювальної роботи 
серед дітей навчальних 
закладів 

Управління освіти 
Ужгородської міської 
ради, Служба у справах 
дітей Ужгородської 
міської 
ради,Ужгородське 
міськрайонне 
управління юстиції 

Щороку 
у червні, 
листопаді 

_ _ _ _ _ _ 

13 Проведення заходів щодо 
поширення серед населення 
знань про право і державу, 
інформування громадян про 
правову політику держави, 
стан законності і 

МКМР з правової 
освіти населення 
м.Ужгорода, 
Ужгородське 
міськрайонне 
управління юстиції 

Постійно _ _ _ _ _ _ 



правопорядку, забезпечення 
прав і свобод людини 

14 Забезпечення проведення в 
місті заходів у рамках "Тижня 
правових знань" та 
Всеукраїнського тижня права 

Управління освіти 
Ужгородської міської 
ради, управління у 
справах культури, 
спорту, сім"ї та молоді 
Ужгородської міської 
ради, юридичний 
відділ Ужгородської 
міської ради, 
Ужгородський міський 
центр соціальних 
служб для сім"ї, дітей 
та молоді, 
Ужгородське 
міськрайонне 
управління юстиції, 
ДВНЗ Ужгородський 
національний 
університет (за 
згодою), Закарпатський 
державний університет 
(за згодою) 

Щороку 
у жовтні, 
грудні 

_ _ _ _ _ _ 

15 Проведення огляду-конкурсу 
на краще висвітлення правової 
тематики в міських засобах 
масової інформації 

МКМР з правової 
освіти населення міста 
Ужгород 

Щороку _ _ _ _ _ _ 

 - 2,0 5,0 2,0 5,0 2,0 



у 2012- 2,0 
тис. грн. 

у 2013- 7,0 
тис.грн. 

у 2014 – 7,0 
тис.грн. 

Всього: 16,0 тис.грн. 

 

 

Секретар ради                                                                                                                                                                    В. Щадей 

 

 

 

 

 

 


	Правова освіта
	_  XII__ сесія   __VІ__ скликання
	Р І Ш Е Н Н Я

	Програма правової освіти

