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УКРАЇНА
ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
№

Про забезпечення реалізації
Національної програми
правової освіти населення
З метою реалізації вимог статті 57 Конституції України, керуючись п. 4
ст. 25, частиною першою ст. 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», відповідно до Указу Президента України від 18 жовтня 2001р.
№ 992/2001 «Про Національну програму правової освіти населення», постанови
Кабінету Міністрів України від 29 травня 1995р. № 366 «Про Програму
правової освіти населення України» (із змінами), на виконання розпорядження
Чернівецької обласної державної адміністрації від 27.11.2017 р. № 1071 - р.
«Про забезпечення реалізації Національної програми правової освіти
населення»:
1. Затвердити:
1.1. Програму правової освіти населення Вижницького району, що
додається.
1.2. Першочергові заходи щодо реалізації основних напрямів Програми
правової освіти населення на 2018-2022 роки, що додаються.
1.3. Положення про районну міжвідомчу координаційно-методичну
раду з правової освіти населення, що додається.
1.4. Склад районної міжвідомчої координаційно-методичної ради з
правової освіти населення району, що додається.
2. Передбачити на відповідні роки кошти для виконання
першочергових заходів щодо реалізації цієї програми у межах асигнувань.
3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження районної
державної адміністрації від 04 січня 2013 р. № 07 «Про заходи щодо реалізації
Національної програми правової освіти населення» (із змінами).

/

4.
Інформувати Головне управління юстиції у Чернівецькій області
про хід виконання цього розпорядження щороку до 10 червня та до 10 грудня.
5. Рекомендувати редакції районної газети «Вижницькі обрії» сприяти
широкому висвітленню ходу реалізації Програми правової освіти населення
Вижницького району.
6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
керівника апарату районної державної адміністрації - Фуштея М.М.

Голова районної
державної адміністрації

Р.Сенчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження районної
державної адміністрації
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СКЛАД
районної міжвідомчої координаційно-методичної
ради з правової освіти населення району (далі-рада).
- заступник голови районної державної адміністрації,
1. Фуштей
голова ради
2. Василинчук П.С. - начальник Вижницького районного відділу державної
виконавчої служби, заступник голови ради (за згодою)
- начальник відділу управління персоналом та
3. Долінська Н.В.
юридичного забезпечення апарату районної державної
адміністрації, секретар ради
Члени ради :
- начальник управління соціального захисту населення
3.Войтенко О.Л.
райдержадміністрації
4.Мельничук Л.І.
- завідувач сектору молоді та спорту
райдержадміністрації
- прокурор Кіцманської місцевої прокуратури
6.Бойко О.В.
(за згодою)
7.
Кисилиця М.М.- редактор районної газети "Вижницькі обрії"
(за згодою)
начальник відділу освіти райдержадміністрації
8. Андрич М.Г.
- начальник Вижницького відділення поліції
9. Киселиця О.В.
Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області (за
згодою)
- начальник відділу внутрішньої політики та доступу
10.Королюк Ю.Ю.
до публічної інформації апарату райдержадміністрації
- директор Вижницького районного Центру соціальних
11.
Дзюрбан О.Т..
служб для сім’ї, дітей та молоді
12. Огродюк М.Г.
- директор комунального підприємства Редакція
районного радіомовлення Радіо «Хвилі Черемошу»
(за згодою)
- начальник відділу культури райдержадміністрації
14. Додяк Н.М.
15. Николайчук
- головний спеціаліст з питань взаємодії з
правоохоронними органами та оборонної роботи
О.Б.
апарату райдержадміністрації

Начальник відділу організаційної
роботи, документообігу і контролю апарату
райдержадміністрації

С.Стрільчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження районної
державної адміністрації
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ПОЛОЖЕННЯ
про районну міжвідомчу координаційно-методичну раду
з правової освіти населення
1. Загальні положення
1. Районна міжвідомча координаційно-методична рада з правової
освіти населення (далі - Рада) є постійно діючим дорадчим органом, що
утворюється при Вижницькій районній державній адміністрації. Положення
про раду та її персональний склад затверджується розпорядженням
Вижницької районної державної адміністрації. Рада утворюється для
забезпечення взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, об’єднань громадян, навчальних закладів та закладів
культури, наукових установ, засобів масової інформації у сфері правової
освіти
населення,
рекомендаціями
Всеукраїнської
міжвідомчої
координаційно-методичної ради з правової освіти населення, а також надання
методичної допомоги у проведенні правоосвітньої діяльності.
2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України та
законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України,
а також цим Положенням.
2. Основними завданнями Ради є:
1. розроблення пропозицій щодо координації діяльності органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян,
навчальних закладів та закладів культури, наукових установ, видавництв
та видавничих організацій, засобів масової інформації у сфері правової
освіти населення;
2. підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів та
способів вирішення проблемних питань правової освіти населення;
3. сприяння підвищенню
ефективності
діяльності
органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян,
навчальних закладів та закладів культури, наукових установ, видавництв
та видавничих організацій, засобів масової інформації та удосконалення
нормативно-правових актів з питань правової освіти населення;

4. надання методичної допомоги органам виконавчої влади, органам
місцевого самоврядування, об'єднанням громадян, навчальним закладам
та закладам культури, науковим установам, видавництвам та видавничим
організаціям,
засобам
масової
інформації
щодо
організації
заходів, спрямованих на підвищення правосвідомості та правової культури
населення;
5. сприяння виконанню доручень Кабінету Міністрів України з питань
правової
освіти
населення,
зокрема,
забезпеченню
реалізації
загальнонаціонального право просвітницького проекту «Я МАЮ ПРАВО!»
6. розроблення пропозицій (рекомендацій) щодо удосконалення
правової назчально-виховної роботи;
7. поширення позитивного досвіду з питань
правової
освіти
населення.
3. Основні напрями діяльності Ради
1. Рада відповідно до покладених на неї завдань:
1. аналізує стан справ та причини виникнення проблем у сфері
правової освіти населення;
2. проводить моніторинг стану виконання органами
виконавчої
влади, покладених на них завдань з правової освіти населення;
3. аналізує стан правової навчально-виховної роботи;
4. заслуховує на своїх засіданнях інформацію про актуальні питання
правової освіти (зокрема, про результати вивчення стану діяльності з
правової освіти населення, аналізу соціологічних досліджень, опитувань
громадян, оглядів-конкурсів, стану підготовки
викладачів правових
дисциплін), повідомлення членів Ради та інших осіб про результати роботи
з правового навчання і виховання, а також інформує двічі на рік районну
державну адміністрацію про проведену роботу з правового навчання та
виховання;
5. надає всебічну допомогу в організації роботи з правової освіти
населення, заслуховує звіти про виконану роботу, проводить семінари та інші
навчально-методичні заходи;
6. бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з
питань правової освіти населення.
2.Рада відповідно до покладених на неї завдань має право:

1. отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій
інформацію про виконання покладених на неї завдань;
2. отримувати у встановленому порядку від членів Ради інформацію,
необхідну для виконання покладених на неї завдань;
3. залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів
виконавчої
влади,
органів
місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій за погодженням з їх керівниками, а також незалежних
експертів (за згодою);
4. утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї
завдань прстійні або тимчасові групи;
5. організовувати
проведення конференцій, семінарів, нарад та
інших заходів.
4. Організація роботи ради
1. Рада
створюється
районною
державною адміністрацією і
складається з голови, заступника, членів ради і відповідального секретаря.
Персональний склад Ради затверджується розпорядженням
районної
державної адміністрації.
2. Керівництво роботою Ради здійснює голова, який за посадою є
керівником апарату районної державної адміністрації. Заступником голови є
начальник Вижницького районного відділу державної виконавчої служби.
3. До складу Ради входять представники апарату районної державної
адміністрації, її структурних підрозділів, територіальних органів
центральних органів виконавчої влади, навчальних закладів та засобів
масової інформації.
4. Відповідальний секретар Ради забезпечує організацію діяльності
Ради, розробляє проекти планів її роботи, проекти рекомендацій та інших
документів, необхідних для провадження Радою діяльності, залучає до цієї
роботи членів Ради, контролює хід виконання прийнятих Радою документів.
5. Основою організації діяльності ради є планування роботи, план
роботи складається на рік, з урахуванням пропозицій усіх член Ради.
Відповідальним секретарем опрацьовуються всі пропозиції, складається
проект плану роботи та виноситься до розгляду та обговорення на
підсумковому засіданні Ради в кінці року. Члени ради, до відання яких
належать питання, що готуються до розгляду, подають секретарю Ради
детальну та вичерпну інформацію з цих питань.
6. Для участі в засіданнях Ради можуть запрошуватися за їх згодою
спеціалісти різних галузей знань, які не є членами Ради.

7. Голова,
заступник
голови,
члени Ради працюють на
громадських засадах.
8. Рада організовує свою роботу відповідно до затвердженого нею
річного плану.
9. Організаційною формою роботи Ради є засідання, що проводяться у
разі потреби, але не рідше ніж один раз на півріччя.
10.Рада правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні
більш як половина її членів.
11.
Рішення Ради
приймаються більшістю голосів присутніх на
засіданні членів Ради.
12. Рад а приймає рішення у формі рекомендацій, які підписуються
головою Ради та є
обов'язковими для розгляду. У разі потреби
можуть проводитися виїзні засідання Ради.
13.Члени Ради під час виконання доручень Ради вивчають стан правової
освіти, ознайомлюються з необхідною документацією, беруть участь у
підготовці рекомендацій Ради, інформують керівництво представлених
ними органів влади та громадських організацій про роботу Ради,
вносять пропозиції щодо реалізації прийнятих нею рішень.
14. Організаційно-технічне
забезпечення
роботи
Ради
здійснюється районною державною адміністрацією.
15. Інформація про діяльність Ради висвітлюється у засобах масової
інформації.

Начальник відділу організаційної
роботи, документообігу і контролю
апарату райдержадміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження районної
державної адміністрації
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ПРОГРАМА
правової освіти населення Вижницького району
1.

Загальні положення

1. Конституція України (стаття 57) гарантує право кожного
громадянина знати свої права і обов’язки. У зв’язку з цим на державу
покладено обов'язок по доведенню до відома населення законів та інших
нормативно-правових актів, що визначають права і обов’язки громадян.
Знання громадянами своїх прав і обов’язків є основою їх подальшої
реалізації. Сьогодні практично кожна особа незалежно від фахової освіти та
рівня професійних знань потребує інформації у доступній та зрозумілій формі
щодо змісту та шляхів практичного застосування законів та інших нормативних
актів, що визначають права і обов'язки людини. Цей процес може бути
реалізований, насамперед, шляхом удосконалення рівня правової освіти
населення.
2. Програму правової освіти населення Вижницького району (далі Програма) розроблено на основі Національної програми правової освіти
населення.
3. 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.
4. Основні напрямки розвитку правосвідомості та підвищення рівня
правової культури населення окреслені в Національній програмі правової
освіти населення, затвердженій Указом Президента України від 18 жовтня 2001
року №992/2001.
5.
Основними завданнями Програми є:
• розвиток правової спроможності територіальних громад;
• підвищення рівня правової підготовки населення, насамперед учнівської
та студентської молоді, громадян, які перебувають на державній службі, обрані
депутатами місцевих рад, викладачів правових дисциплін та журналістів, які
висвітлюють правову тематику;
• створення належних умов для набуття громадянами знань про свої
права, свободи та обов'язки;
• широке інформування населення області про правову політику держави,
діяльність органів влади на місцях, зміни у чинному законодавстві;
• створення умов для забезпечення вільного доступу громадян до
правової інформації;
• сприяння розвитку системи надання безоплатної правової допомоги;
• удосконалення системи правової освіти населення області, збереження
та розвиток регіональних традицій у цій сфері.

6. Реалізацію завдань передбачається досягти шляхом:
• активної участі в організації і здійсненні заходів з правової освіти
населення району місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, правоохоронних органів, підприємств, установ, організацій
незалежно від форм власності, навчальних закладів та закладів культури,
об'єднань громадян, засобів масової інформації, видавництв, міжвідомчих
координаційно-методичних рад з правової освіти населення та поєднання
комплексу заходів у сфері правової освіти, що здійснюються цими органами,
організаціями, закладами та установами;
• безпосередньої участі викладачів правових дисциплін, студентівправознавців, юристів та фахівців-правознавців, незалежно від їх роботи і форм
діяльності, у поширенні правових знань;
• поєднання державних і громадських засад реалізації правової освіти та
правової допомоги;
• органічного поєднання правової освіти із загальною середньою,
професійно-технічною та вищою освітою;
• системності і безперервності поширення знань про державу і право, у
томі числі шляхом оприлюднення в друкованих виданнях, інших засобах
масової інформації нормативно-правових актів, широкого розповсюдження
правової літератури та іншої інформації правового характеру, організації
семінарів-практикумів, конференцій, круглих столів.
2.

Основні напрями реалізації Програми

1. 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
конституційних прав і свобод, а також виконання покладених на них обов'язків.
Правова освіта є складовою частиною системи освіти і має на меті
формування високого рівня правової культури та правосвідомості особи, її
ціннісних орієнтирів та активної позиції як члена громадянського суспільства.
2. Правова освіта починається в сім'ї та здобувається у дошкільних
навчальних закладах, де дітям надаються початкові знання про норми
поведінки, формуються навички їх дотримання, виховується повага до батьків,
вихователів, ровесників, людей похилого віку.
3. Реалізації завдань, визначених Програмою, сприяє активна
діяльність різноманітних правозахисних громадських організацій, які
залучаються до процесу постійного і системного підвищення рівня правової
освіти та правової культури різних верств населення.
4. Складовою частиною правової освіти є самоосвіта громадян з
питань держави та права.
5. Заклади культури району здійснюють цілеспрямовану правову
освітньо-виховну діяльність.

6. Відділ освіти і науки районної державної адміністрації та Головне
територіальне управління юстиції у Чернівецькій області визначають форми і
методи правового навчання і виховання та інформування громадян.
7. Вижницький
місцевий
центр
з
надання
безоплатної
вторинної правової допомоги забезпечує створення рівних можливостей для
доступу осіб до правосудця шляхом організації надання кваліфікованої
юридичної підтримки громадянам.
8. Місцеві радіокомпанії, друковані засоби масової інформації
систематично інформують населення про національне законодавство, стан
боротьби з правопорушеннями, профілактику їх вчинення, про порядок доступу
до безоплатної правової допомоги, а також про діяльність органів виконавчої
влади на місцях відповідно до Закону України «Про порядок висвітлення
діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в
Україні засобами масової інформації».
3.

Очікувані результати виконання Програми та контроль за ї ї
виконанням

1. Реалізація Програми сприятиме:
1) створенню належних умов для набуття громадянами знань про свої
права, свободи і обов'язки;
2) широкому інформуванню населення про правову політику держави
та законодавство;
3) забезпеченню вільного доступу громадян до джерел правової
інформації;
4) утвердженню гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та
національних правових цінностей, високих моральних засад у суспільному
житті;
5) визнанню правової освіти населення одним із основних чинників
формування високої правосвідомості і правової культури окремих громадян та
всього суспільства;
6) підвищенню рівня правової культури як окремих громадян, так і
суспільства в цілому;
7) підвищенню ефективності викладання правових дисциплін у
загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах та
закладах післядипломної освіти області;
8) підвищенню загального рівня правової культури та вдосконаленню
системи правової освіти населення, формуванню у громадян гуманістичних
правових ідей, загальнолюдських та національно-правових цінностей, а також
подоланню правового нігілізму.
2. Координацію заходів Програми та контроль за її виконанням
здійснює Головне територіальне управління юстиції у Чернівецькій області.
Начальник відділу організаційної
роботи, документообігу і контролю
апарату райдержадміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження районної
державної адміністрації

/ / /£ . ///?

ш ЗЗУ

Першочергові заходи щодо реалізації основних напрямів Програми
правової освіти населення Вижницького району
на 2018-2022 роки

1. Систематично аналізувати стан правової освіти, потреби населення
району у правовій допомозі, вносити пропозиції щодо їх поліпшення.
структурні підрозділи районної
державної адміністрації, Головне
територіальне управління юстиції у
Чернівецькій області, Вижницький
місцевий центр з надання безоплатної
вторинної правової допомоги,
рекомендувати Вижницькій та Вашківецькій
об’єднаним територіальним громадам,
виконавчим комітетам міських, селищних та
міських рад
2018 - 2022 роки
2. Забезпечити розроблення і затвердження в установленому порядку
програм правової освіти населення на 2018 - 2022 роки.
Вижницький місцевий центр з надання
безоплатної вторинної правової допомоги
І півріччя 2018 року
3. Сприяти розвитку мережі правових громадських приймалень,
юридичних клінік, виїзних консультативних пунктів (за окремим графіком),
«гарячих ліній» з надання безоплатної правової допомоги. Рекомендувати
започаткувати роботу громадських приймалень з надання безоплатної
первинної правової допомоги в об’єднаних територіальних громадах. Вживати
заходів щодо поліпшення організації їх роботи.
структурні підрозділи районної
державної адміністрації, Головне
територіальне управління юстиції у
Чернівецькій області, Вижницький
місцевий центр з надання безоплатної
вторинної правової допомоги,
рекомендувати Вижницькій та Вашківецькій

об’єднаним територіальним громадам,
виконавчим комітетам міських, селищних та
сільських рад
Постійно
4. Рекомендувати створити на веб-сайтах місцевих органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад
Вижницького району банери (рубрики) щодо доступу населення до безоплатної
правової допомоги.
Вижницький місцевий центр з надання
безоплатної вторинної правової допомоги,
рекомендувати Вижницькій та Вашківецькій
об’єднаним територіальним громадам,
виконавчим комітетам міських, селищних та
міських рад
І півріччя 2018 року
5. Рекомендувати обладнати у кожній територіальній громаді
інформаційний стенд для розміщення інформаційних матеріалів з правових
питань, в тому числі про порядок доступу громадян до безоплатної вторинної
правової допомоги. Видавати та розповсюджувати серед місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, навчальних закладів
району, централізованих бібліотечних установ та громадян району
інформаційно- роз’яснювальні буклети та матеріали на правову тематику.
районна міжвідомча координаційнометодична рада з правової освіти
населення району, рекомендувати
Вижницькій та Вашківецькій об’єднаним
територіальним громадам, виконавчим
комітетам міських, селищних та сільських
рад, Головне територіальне управління
юстиції у Чернівецькій області,
Вижницький місцевий центр з надання
безоплатної вторинної правової допомоги,
2018 - 2022 роки

6. Вивчати та аналізувати стан викладання правових дисциплін у
навчальних закладах області. Узагальнені результати розглядати на засіданнях
районної МКМР з правової освіти населення та розробляти заходи щодо
поліпшення цього напряму роботи.
відділ освіти районної державної
адміністрації, Головне територіальне
управління юстиції у Чернівецькій в області

Постійно
7. Організовувати проведення оглядів-конкурсів серед навчальних
закладів на кращу організацію правоосвітньої та правовиховної роботи.
Узагальнювати та поширювати кращий досвід роботи.
відділ освіти районної державної
адміністрації, Головне територіальне
управління юстиції у Чернівецькій в області
Щорічно
8. Підвищувати рівень поінформованості осіб, які беруть (брали)
участь в антитерористичній операції, та членів їх сімей, у тому числі членів
сімей загиблих (померлих) осіб, які брали участь в антитерористичній операції,
з питань соціальної підтримки, правового захисту та надання правової
допомоги.
управління соціального захисту населення
районної державної адміністрації, Головне
територіальне управління юстиції у
Чернівецькій області, Вижницький
місцевий центр з надання безоплатної
вторинної правової допомоги
2018 - 2022 роки
9. Здійснювати заходи щодо формування негативного ставлення до
протиправних діянь, пропаганди здорового способу життя шляхом виступів у
трудових колективах, навчальних закладах.
Вижницьке відділення поліції
Кіцманського відділу поліції Головного
управління Національної поліції в
Чернівецькій області, Відділ охорони
здоров’я районної державної адміністрації
2018 - 2022 роки
10. Забезпечувати висвітлення в радіо ефірі, на шпальтах друкованих
засобів масової інформації, інтернет-ресурсах актуальних правових питань,
звернувши особливу увагу роз'ясненню шляхів практичного застосування
окремих положень чинного законодавства, доступу громадян до безоплатної
правової допомоги. Періодично здійснювати оприлюднення графіків роботи
правових громадських приймалень, «гарячих» телефонних ліній та виїзних
консультативних пунктів.
головне територіальне управління юстиції
у Чернівецькій області, Вижницький
місцевий центр з надання безоплатної

вторинної правової допомоги
Постійно
12. Проводити прес-конференції, брифінги, прямі телефонні лінії,
масові заходи правовиховного характеру, під час яких роз'яснювати норми
законодавчих актів, що сприяють забороні жорстокості, насильства,
незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів,
виготовленню та розповсюдженню порнографічних творів, творів, що
пропагують культ насильства і жорстокості, расову, національну чи релігійну
нетерпимість та дискримінацію.
Вижницьке відділення поліції
Кіцманського відділу поліції Головного
управління Національної поліції в
Чернівецькій області, відділ освіти
районної державної адміністрації,
районний Центр соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді
Постійно
12. Забезпечувати здійснення правороз’яснювальної роботи серед
внутрішньо переміщених осіб шляхом висвітлення в радіо ефірі, на шпальтах
друкованих засобів масової інформації, інтернет-ресурсах відповідної
тематики.
управління соціального захисту населення
районної державної адміністрації, Головне
територіальне управління юстиції у
Чернівецькій області, Вижницький
місцевий центр з надання безоплатної
вторинної правової допомоги
2018 — 2022 роки
13. Забезпечувати підвищення рівня поінформованості суб’єктів права
на безоплатну правову допомогу, органів, уповноважених здійснювати
затримання, арешт чи взяття під варту осіб, органів місцевого самоврядування
та громадських організацій щодо відповідних прав та обов’язків.
головне територіальне управління юстиції
у Чернівецькій області, Вижницький
місцевий центр з надання безоплатної
вторинної правової допомоги
2018 - 2022 роки
14. Забезпечувати проведення широкої правовиховної роботи з питань
профілактики негативних явищ у дитячому середовищі.

служба у справах дітей районної державної
адміністрації, Вижницьке відділення поліції
Кіцманського відділу поліції Головного
управління Національної поліції в
Чернівецькій області
2018 - 2022 роки
15. Здійснювати невідкладні заходи щодо своєчасного виявлення та
надання допомоги дітям, які зазнали фізичного чи іншого насильства з боку
дорослих, сприяти їх доступу до безоплатної правової допомоги.
служба у справах дітей районної державної
адміністрації, сектор з питань молоді та
спорту районної державної адміністрації,
Вижницький місцевий центр з надання
безоплатної вторинної правової допомоги
2018 — 2022 роки
16. Проводити постійно діючі семінари для працівників юридичних
служб державних підприємств, установ та організацій.
головне територіальне управління юстиції
у Чернівецькій області
2018 - 2022 роки

18.
Ініціювати проведення напередодні Дня Конституції України, Дн
Незалежності України, тижнів права, декад, тижнів та місяців правового
інформування населення про правову політику держави, стан правопорядку,
забезпечення прав і свобод громадян.
Проводити роз'яснення серед різних верств населення змісту правових
реформ, норм Конституції України, Конвенції про захист прав людини і
основоположних свобод, інших нормативно-правових актів.
Організовувати проведення в закладах культури правоосвітніх заходів з
нагоди відзначення Дня Конституції України, Дня Незалежності України,
річниць прийняття Декларації про Державний суверенітет України, Декларації
прав людини.
До проведення цих заходів залучати спеціалістів у галузі права та
студентів вищих навчальних закладів юридичного спрямування, заклади
культури.
районна міжвідомча координаційнометодична рада з правової освіти
населення району, рекомендувати
Вижницькій та Вашківецькій об’єднаній
територіальній громаді виконавчим
комітетам міських, селищних та міських

рад, Головне територіальне управління
юстиції у Чернівецькій області,
Вижницький місцевий центр з надання
безоплатної вторинної правової допомоги
Щорічно

19. Забезпечити діяльність при бібліотеках району лекторіїв, клубів та
факультативів правоосвітнього спрямування з метою захисту прав та інтересів
громадян.
відділ культури районної державної
адміністрації, правозахисні громадські
організації
2018 - 2022 роки
20. Проводити роз'яснення серед різних верств населення змісту
правових реформ, норм Конституції України, Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод, інших нормативно-правових актів.
Головне територіальне управління юстиції
у Чернівецькій області, правозахисні
громадські організації
2018 - 2022 роки

Начальник відділу організаційної
роботи, документообігу і контролю апарату
райдержадміністрації

С.Стрільчук

