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адміністрації від 13.06.2018 року №257 

ТЕРИТОРІЯ ВПРОВАДЖЕННЯ 
ПРОГРАМИ 

Маневицький район  

ЦІЛЬОВА 
АУДИТОРІЯ/БЕНЕФІЦІАРИ  
ПРОГРАМИ  

 

Учні загальноосвітніх закладів, студенти ВПУ і ВНЗ.  

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 
 

Мета: підвищення загального рівня правової культури 
та вдосконалення системи правової освіти населення 
району, набуття громадянами необхідного рівня 
правових знань, формування у них поваги до права. 
 
Основними завданнями Програми є:  
- підвищення рівня правової підготовки населення, 

насамперед учнівської та студентської молоді, 
громадян, які перебувають на державній службі, 
викладачів правових дисциплін;  

- створення належних умов для набуття 
громадянами знань про свої права, свободи та 
обов’язки;  

- широке інформування населення про правову 
політику держави та законодавство;  

- забезпечення вільного доступу громадян до 
джерел правової інформації;  

- вдосконалення системи правової освіти населення.  
ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ МОДУЛІ / 
БЛОКИ / ЗАХОДИ 
ПРОГРАМИ 

- Вживати у межах своєї компетенції заходів щодо 
практичної реалізації програми, систематично 
аналізувати стан правової освіти населення та 
вносити пропозиції щодо його вдосконалення.  

- Проводити тематичні семінари, конференції, 
диспути з проблемних питань права.  

- Проводити серед учнівської молоді та інших 
верств населення олімпіади, конкурси, вікторини 
тощо на краще володіння правовими знаннями.  

- Забезпечувати висвітлення в місцевих засобах 
масової інформації актуальних правових питань, 
юридичних консультацій, створювати правові 
рубрики.  



- Надавати безкоштовну правову допомогу 
малозабезпеченим верствам населення в правових 
громадських приймальнях.  

- Проводити тижні правових знань з учнями 
загальноосвітніх закладів району.  

- Підтримувати програми молодіжних громадських 
організацій та їх спілок, спрямовані на 
формування у молоді правової культури, 
пропаганду соціальної безпечної поведінки 
молоді.  

- Проводити інформаційну компанію з протидії 
домашньому насильству.  

- Забезпечити щорічне проведення акції «16 днів 
проти насильства». 

- Організовувати на базі дошкільних навчальних 
закладів та загальноосвітніх шкіл району 
юридичний всеобуч для батьків щодо роз’яснення 
прав та обов’язків батьків.  

- Забезпечувати висвітлення в місцевих засобах 
масової інформації актуальних правових питань.  

- Спільно із засобами масової інформації готувати 
та публікувати матеріали, в яких висвітлювати 
діяльність правоохоронних органів, державних 
установ, громадських організацій та окремих 
громадян, спрямовану на посилення боротьби зі 
злочинністю і корупцією, попередження 
підліткової злочинності, дитячої бездоглядності та 
безпритульності, захист конституційних прав і 
свобод громадян, роз’яснення чинного 
законодавства України.  

- З метою набуття правових знань та уміння 
використовувати їх у повсякденному житті 
організувати до Дня захисту дітей, Дня прийняття 
Конвенції ООН про права дитини проведення 
лекцій, конкурсів, вікторин та інших заходів на 
правову тематику.  

- Проводити в навчальних закладах Дні 
профілактики, тижні, декади, місячники правових 
знань.  

- Організовувати місячники, тижні правових знань в 
навчальних закладах району, приурочених до 
Міжнародного дня захисту дітей та Дня матері.  

- Забезпечити права кожного на доступ до 
інформації, в тому числі правової шляхом 
ефективної реалізації Закону України «Про доступ 
до публічної інформації».  

- Організація та проведення у школах уроків, 
заходів інформаційного та просвітницького 
характеру «Я маю право!».  

- Провести бесіду для учнів 10-11 класів у закладах 
загальної середньої освіти на тему «Захист 
Вітчизни – обов’язок громадянина».  

- Провести семінари, лекції, засідання у форматі 
«круглого столу» в закладах загальної середньої 
освіти на теми: «Реформа у галузі освіти у нашому 



житті», «Ти – людина, значить має право!», «Права 
та обов’язки батьків».  

- Провести відкритий урок у закладах загальної 
середньої освіти для учнів 9-11 класів за участю 
вчителів правознавства та історії на тему 
«Причини правового нігілізму та шляхи його 
подолання в Україні».  

- Організувати засідання у форматі «круглого 
столу» для учнів 8-9 класів у закладах загальної 
середньої освіти на тему «Основні права і 
обов’язки людини».  

- Провести бесіду для учнів 5-6 класів у закладах 
загальної середньої освіти на тему «Я – 
громадянин і патріот держави».  

- Провести брейн-ринг для учнів 10-11 класів у 
закладах загальної середньої освіти на тему «Зміни 
у законодавстві України».  

 
§ Усі самостійні підрозділи 

райдержадміністрації наказами  затвердили 
відповідні плани заходів, які урізноманітнили 
заходи для учнівської молоді з питань правової 
освіти.  

§ В усіх закладах загальної середньої освіти 
проводяться місячники та тижні правових 
знань, кожна третя середина місяця є днем 
профілактики правопорушень.  

§ Останній захід проводяться завжди спільно із 
представниками Маневицької районної 
державної адміністрації та районним 
відділенням ювенальної превенції.  

§ У зв’язку з карантинними обмеженнями дані 
заходи не проводились, однак вчителям в 
онлайн режимі обов’язково зверталась увага 
учнів на дотримання чинного законодавства.  

§ Також в бібліотеках району проводиться 
чимало заходів на правову тематику. Основним 
джерелом інформування користувачів 
бібліотек району з питань права є бібліотечний 
фонд, у якому представлені документи з 
правознавства та юридичних наук. Зокрема, до 
центральної районної бібліотеки надходять 
періодичні видання на правову тематику, такі 
як «Офіційний вісник Президента», «Відомості 
Верховної Ради України».  Газети «Голос 
України» та «Урядовий кур’єр» передплачено 
для усіх бібліотек системи. Популяризація 
літератури з питань права сприяють 
організовані тематичні полички на книжкові 
виставки літератури на тема: «Право і ми», 
«Стати людиною, бути людино, разом з 
народом своїм, з права». Також, до послуг 
користувачів організовано виставки 
регіональної інформації «Влада інформує», 
«Закон та право ля всіх єдині», основним 



завданням яких є збір всіх нормативно-
правових актів.  

§ Останнім часом дедалі ширше 
використовуються користувачами електронні 
ресурси правової тематики.  

§ Органи місцевого самоврядування також 
долучаються до цього проекту, зокрема 
надають роз’яснення чинного законодавства 
жителям громади. 

ПОСИЛАННЯ НА ОПИС ПРОГРАМИ 
В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

post@manadm.gov.ua  
monosvita@ukr.net  

ПОСИЛАННЯ НА МЕДІА РЕСУРСИ, 
У ЯКИХ ВИСВІТЛЮВАЛАСЯ 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ 
ПРОГРАМИ 

Маневицька районна газета «Нова доба»  

 
 

 Інформація станом на жовтень 2020 року  


