
                                                                                      ПРОЄКТ 
 

КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

Виконавчий комітет 

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 
 
 

від          №   

м. Краматорськ      

 

Про попередній розгляд «Про 

затвердження Програми правової 

освіти населення Краматорської 
територіальної громади на 2022-2023 
роки» 
 
 

З метою розвитку правової освіти населення Краматорської територіальної громади та 

виховання громадян в дусі поваги до закону, керуючись Указом Президента України від 

18.10.2001 № 992/2001 „Про Національну програму правової освіти населення” та  ст. 25,26 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні» , 
 
 

виконком міської ради 
 
В И Р І Ш И В: 
 
 Схвалити та внести на розгляд міської ради проєкт рішення міської ради «Про 

затвердження Програми правової освіти населення Краматорської територіальної громади на 

2022-2023 роки» (додається). 
 

 
 

Міський голова        Олександр ГОНЧАРЕНКО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Проєкт  
 

  
КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
  

Р І Ш Е Н Н Я 
 
  

від                     №   

м. Краматорськ      

Про затвердження Програми правової 

освіти населення міста Краматорська 

на 2022-2023 роки  
 
 

З метою розвитку правової освіти населення Краматорської територіальної громади та 

виховання громадян в дусі поваги до закону, керуючись Указом Президента України від 

18.10.2001 № 992/2001 „Про Національну програму правової освіти населення” та  ст. 25,26 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні» , 
 

 міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А 

 

 1. Затвердити Програму правової освіти населення Краматорської територіальної 

громади на 2022-2023 роки (додається). 

 
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника юридичного 

відділу. 
 
 
 

Міський голова       Олександр ГОНЧАРЕНКО 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

        Додаток 

        до рішення міської ради 

                                 № 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А 

 

правової освіти населення Краматорської територіальної громади  на 2022 - 2023 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт Програми. 

 

1. Ініціатор розроблення 
Програми 

Юридичний відділ виконавчого комітету 
Краматорської міської ради 

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  Краматорська міська рада Донецької області 

4. Відповідальний виконавець 
Програми  

Виконавчий комітет Краматорської міської ради-
відділи, управління та інші структурні підрозділи, 
координатор програми- юридичний відділ  

5. Учасники Програми  Структурні підрозділи та відділи виконавчого 
комітету Краматорської міської ради Донецької 
області: управління освіти, відділ інформаційної 
політики, відділ культури управління з гуманітарних 
питань, служба у справах дітей, міський центр 
соціальних служб, молодіжної політики та у справах 
сім’ї управління з гуманітарних питань, управління 
фізичної культури та спорту, юридичний відділ, 
управління економічного розвитку. 

6. Термін реалізації Програми 2022 – 2023 роки  

 
I  Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Програма правової освіти населення Краматорської територіальної громади на 2022 - 
2023 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до Указу Президента України від 

18.10.2001 № 992/2001 „ Про Національну програму правової освіти населення”,  з метою 

визначення комплексу організаційно-методичних та інших заходів, направлених на 

підвищення рівня правової освіти населення на території, що підпорядкована Краматорській 
міській раді.  

Становлення України як демократичної, правової держави, формування основних 

засад громадянського суспільства зумовлює необхідність:  

постійного та поетапного підвищення рівня правової культури населення, охоплення 

цією роботою дедалі ширших вікових та соціальних верств населення Краматорської 

територіальної громади;  

невідкладного вирішення питання подальшого розвитку правосвідомості населення, 

подолання правового нігілізму, задоволення потреб громадян в одержанні знань про власні 

права та обов`язки;  

створення належних умов для набуття широкими верствами населення правових 

знань та навичок у їх застосуванні, забезпечення доступу громадян до джерел правової 

інформації, а також визначення основних напрямів правоосвітньої діяльності та проведення 
першочергових заходів щодо їх реалізації.  



II Мета та основні завдання Програми. 

Метою Програми є підвищення загального рівня правової культури та 

вдосконалення системи правової освіти населення Краматорської територіальної громади, 
набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права.  

Мету Програми передбачається досягти шляхом:  

підвищення рівня правової підготовки населення;  

створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права, свободи і 

обов'язки;  

широкого інформування населення про правову політику держави, органів місцевого 

самоврядування на території Краматорської територіальної громади, національне та локальне  

законодавство;  

забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації.  

 
                     III Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел 

фінансування; строки та етапи виконання Програми. 

Основними шляхами розв’язання проблеми є: 

підвищення рівня правової підготовки населення, насамперед учнівської та 

студентської молоді; громадян, осіб які перебувають на службі в органах місцевого 

самоврядування, обраних депутатів міської ради; спеціалістів, які висвітлюють правову 

тематику; 

 створення належних умов для набуття громадянами, які проживають на території 

Краматорської територіальної громади, знань про свої права, свободи і обов'язки;  

широке інформування населення про правову політику держави, національне та 

локальне законодавство;  

забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації.  

Загальна потреба в коштах для виконання заходів, передбачених Програмою, 

відсутня. 

Строк  реалізації Програми - 2022-2023 роки.  

IV Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники. 

1. Для реалізації Програми необхідно виконати наступні завдання:  

2. Залучити керівників та спеціалістів управлінь, відділів та інших структурних 

підрозділів, підпорядкованих закладів освіти, культури, медицини, Краматорського 

місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги проведення для  



комплексних та системних заходів щодо підвищення рівня правових знань населення на 

території Краматорської територіальної громади. 

3. Здійснювати координацію діяльності  з правової освіти населення, проводити 

наради, розробляти і видавати методичні рекомендації, інформаційні листи тощо з 

актуальних правових питань. 

4. Організовувати проведення конференцій, семінарів, диспутів з актуальних питань 

підвищення рівня правової культури населення міста із залученням  фахівців-практиків у 

галузі права. 

5. Проводити навчально-методичні семінари, курси для викладачів права, заступників 

директорів з виховної роботи загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, 

методистів дошкільних навчальних закладів міста із залученням наукових працівників та 

фахівців-практиків у галузі права.  

6. Проводити  Тижні правових знань, олімпіади, конкурси, вікторини на краще 

володіння правовими знаннями серед учнів та молоді загальноосвітніх  навчальних закладів 

міста із залученням представників правоохоронних органів, органів юстиції та судів. 

7. Проводити тренінги, "круглі столи" з актуальних питань соціально-правового 

захисту: осіб з числа соціально незахищених категорій населення; дітей, зокрема дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених батьківського піклування, неповнолітніх, які відбувають покарання у 

місцях позбавлення волі. 

8. Забезпечити роботу правової громадської приймальні, створеної при виконавчому 

комітеті Краматорської міської ради. 

9. Брати участь в оглядах-конкурсах на:  

кращу організацію діяльності  з правової освіти населення;  

краще висвітлення правової тематики в друкованих засобах масової інформації 

міста;  

краще забезпечення закладами культури правової освіти населення;  

кращу організацію правової освіти та виховання в загальноосвітніх та професійно-
технічних навчальних закладах міста та інші. 

10. Сприяти комплектуванню правовою літературою бібліотечних фондів. 

11. Забезпечувати висвітлення в  засобах масової інформації  актуальних правових 

питань із залученням   провідних фахівців-практиків у галузі права. 

12. З метою систематичного поширення серед населення правових знань проводити 

в бібліотеках міста Дні, Тижні правових знань, зустрічі за „круглим столом”, дні 

інформування, години цікавих повідомлень, бесіди, експрес-інформації, бліц-вікторини, 

сприяти розвитку в закладах культури міста нових та нетрадиційних форм роботи. 

 



V Реалізація Програми сприятиме 

1. Проведенню різноманітних правоосвітніх заходів. 

2. Наданню безоплатної правової допомоги населенню Краматорської територіальної 

громади. 

3. Проведенню  Тижнів правових знань. 

4. Висвітленню в засобах масової інформації актуальних правових питань із 

залученням  провідних фахівців-практиків у галузі права. 

VI Напрями діяльності та заходи Програми. 

Напрями діяльності та заходи Програми правової освіти населення Краматорської 

територіальної громади на 2022 – 2023 роки наведені у додатку. 

VII Координація та контроль за ходом виконання Програми. 

Координацію роботи, організаційне супроводження та контроль за ходом виконання 

Програми правової освіти населення міста на 2022 – 2023 роки здійснює юридичний відділ 

виконавчого комітету Краматорської міської ради. 

 

Секретар міської ради        Ігор СТАШКЕВИЧ



    
 Додаток 
 до                                             
Програми 

  

Напрями діяльності та заходи Програми правової освіти 
населення Краматорської територіальної громади на 2022-2023 роки 

 

№
 
з/
п 

Назва 
напряму 

діяльності 
(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів Програми Строк 
виконанн
я заходу 

Виконавці Обсяги 
фінансуван

ня 
(вартість), 

тис. 
гривень 

Очікувані результати 

1 2 3 4 5 6 7 

  

  1.1. Забезпечити проведення  
семінарів, диспутів з 

актуальних питань підвищення 

рівня правової культури 

населення Краматорської 

територіальної громади із 

залученням  фахівців-практиків 

у галузі права 

2022 – 
2023 роки 

Управління освіти, відділ 

інформаційної політики, 
відділ культури управління 

з гуманітарних питань, 
служба у справах дітей, 

міський центр соціальних 

служб, молодіжної 

політики та у справах сім’ї 
управління з гуманітарних 

питань, управління 

фізичної культури та 

спорту, юридичний відділ, 

управління економічного 

  Проведення конференцій, 

семінарів, диспутів з 

актуальних питань 

життєдіяльності міста та 

підвищення рівня правової 

культури населення міста, із 

залученням   фахівців-
практиків у найбільш 
актуальних галузях  права ( у 

сфері житлово-комунального 

господарства, фінансів, 

закупівель за бюджетні 

кошти, права у сфері 



розвитку. виконавчого 

комітету Краматорської 
міської ради Донецької 
області   

енергетики, діяльності 

органів місцевого 

самоврядування, громадської 

безпеки і благоустрою) 

1.2. Забезпечити проведення 

навчально-методичних 
семінарів, курсів для 

викладачів права, заступників 

директорів з виховної роботи 

закладів освіти, методистів 

дошкільних навчальних 

закладів міста із фахівців-
практиків у галузі права 

 

 

2022 – 
2023 роки 

Управління освіти 

виконавчого комітету,.  

Донбаський інститут 
техніки та менеджменту 

Закладу вищої освіти 

«Міжнародний науково-
технічний університет імені 

академіка Юрія Бугая», 
Відокремлений 

структурний підрозділ 

"Краматорський фаховий 

коледж промисловості, 

інформаційних технологій 

та бізнесу Донбаської 

державної машинобудівної 

академії" (ДДМА)  

  Проведення навчально-
методичних семінарів, курсів 

для викладачів права, заступ-
ників директорів з виховної 

роботи закладів освіти 

1.3. Забезпечити проведення 

Днів, Тижнів,  правових знань, 

олімпіад, конкурсів, вікторин 

на краще володіння правовими 

знаннями серед учнів  

загальноосвітніх навчальних 

закладів міста із залученням 

представників правоохоронних 

органів, органів юстиції  

2022 – 
2023 роки 

Управління освіти 

виконавчого комітету,  

юридичний відділ, 
Управління з гуманітарних 

питань. 

  Проведення Днів, Тижнів 
правових знань 
  



1.4. Забезпечити проведення 
тематичних семінарів, 
тренінгів, "круглих столів" з 
актуальних питань соціально-
правового захисту дітей, 
зокрема дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування 

Здійснювати роз’яснення прав 
та обов’язків батьків. 

2022 – 
2023 роки 

Служба у справах дітей  
Краматорської міської ради, 
міський центр соціальних 
служб. 

  Проведення правоосвітніх 
заходів з питань захисту прав 
дітей, роз’яснення прав дітей 
та обов’язків батьків. 
   

1.5. Забезпечити участь у 

оглядіах-конкурсах на: 
- краще забезпечення   коорди-
наційно-методичної діяльності 

з правової освіти населення; 
- кращу організацію діяльності  

міської ради з правової освіти 

населення; 
-  краще висвітлення правової 

тематики в друкованих засобах 

масової інформації міста; 

- краще забезпечення 

закладами культури правової 

освіти населення 

2022 – 
2023 роки 

Управління освіти, відділ 

інформаційної політики, 
управління з гуманітарних 

питань, юридичний відділ. 

  

  

Удосконалення роботи   з 

правової освіти населення  

2 Створення 

належних 

умов для 

набуття 

2.1.Сприяти у комплектуванні 

правовою літературою 

бібліотечних фондів 

2022 – 
2023 роки 

Управління освіти  

виконавчого комітету, 
управління з гуманітарних 

питань 

  

  

  

Комплектування правовою 

літературою бібліотечних 

фондів 



громадянами 

знань про 

свої права, 

свободи і 

обов'язки  

  

  

2.2. Організовувати заходи 

інформаційного, освітнього та 

виховного характеру (бесіди, 

виховні години, уроки права, 

конкурси, вікторини тощо), 

спрямовані на підвищення 

рівня правової культури, 

поширення знань про права і 

свободи людини і громадянина 

та набуття навичок їх 

заcтосування  

2022 – 
2023  
роки 

Служба у справах дітей, 
міський центр соціальних 

служб, молодіжної 

політики та у справах сім’ї 

управління з гуманітарних 

питань . 

 

 

  

   

  

  

  

Проведення заходів інформа-
ційного, освітнього та 

виховного характеру 

2.3. Забезпечити оформлення  в 

бібліотеках книжкових 

виставок, тематичних полиць  з 

метою популяризації 

літератури правової тематики,  

організацію куточків 

правознавства тощо 

2022 – 
2023 роки 

відділ культури, 

виконавчого комітету 
Краматорської міської ради  

 

  

  

  

   

  

Оформлення в бібліотеках 

книжкових виставок, 

тематичних полиць з метою 

популяризації літератури 

правової тематики 

2.4. Проводити заходи з 

підвищення кваліфікації 

працівників культури з питань 

організації правовиховної та 

правоосвітньої роботи у 

закладах культури, вивчати та 

поширювати передовий досвід 

2022 – 
2023 роки 

Управління з гуманітарних 

питань Краматорської 

міської ради 

  

  

  

  

Проведення заходів з 

підвищення кваліфікації 

працівників культури з 

питань організації право-
виховної та правоосвітньої 

роботи у закладах культури 

вивчення та поширення 



організації та проведення 

правовиховної та 

правоосвітньої роботи 

закладами культури тощо 

  передового досвіду 

організацій та проведення  

правовиховної та 

правоосвітньої роботи 

закладами культури тощо. 
Сповіщення населення 

шляхом оголошення 

інформації про зміни в 

законодавстві за допомогою 

гучномовців у громадському 

транспорті, ринках, закладах 

охорони здоров’я.  

3 Широке 

інформуванн

я населення 

про правову 

політику 

держави, 

органів 

місцевого 

самоврядуван

ня та 

законодавств

о  

3.1. Забезпечувати висвітлення 

в  засобах масової інформації , 

веб-сайтах,транспортних 

засобах та гучномовцях 
актуальних правових питань  

2022 – 
2023 роки 

Управління з питань 

інформаційної політики та 

взаємодії зі ЗМІ. 

 

  Висвітлення в  засобах 

масової інформації  

актуальних правових питань  

3.2. Забезпечувати участь 

засобів масової інформації  у 

прес-конференціях  

Міського голови та інших 

посадових осіб місцевого 

самоврядування 

2022 – 
2023 роки 

Відділ інформаційної 

політики виконавчого 

комітету. 

  Участь засобів масової 

інформації міста у прес-
конференціях з правової 

освіти населення 

3.3. Забезпечити проведення в 
бібліотеках міста Днів, Тижнів 
правових знань, зустрічей за 
"круглим столом", днів 
інформування, годин цікавих 
повідомлень, бесід, експрес-
інформацій, сприяти розвитку в 

2022 – 
2023 роки 

Управління з гуманітарних 
питань Краматорської 
міської ради 

  Проведення в бібліотеках 
міста Днів, Тижнів правових 
знань, зустрічей за "круглим 
столом", днів інформування, 
годин цікавих повідомлень, 
бесід, експрес-інформацій. 



закладах культури міста нових 
та нетрадиційних форм роботи 

3.4. Активізувати роботу з 
позашкільної освіти та 
виховання дітей шляхом 
створення та оптимізації 
роботи гуртків, клубів, 
лекторіїв правоосвітнього та 
правовиховного профілю в 
загальноосвітніх та дошкільних 
навчальних закладах міста 

2022 – 
2023 роки 

Управління освіти 
виконавчого комітету 
Краматорської міської ради 

  Активізація роботи з 
позашкільної освіти та 
виховання дітей шляхом 
створення та оптимізації 
роботи гуртків, клубів, 
лекторіїв правоосвітнього та 
правовиховного профілю в 
загальноосвітніх та 
дошкільних навчальних 
закладах міста 

3.5. Забезпечити проведення 

широкої правоосвітньої та 

правороз’яснювальної роботи у 

дитячому та молодіжному 

середовищах, спрямовану на 

запобігання порушення їх прав 

у сфері спорту та організації 

дозвілля і споживачів 

2022 – 
2023 роки 

Відділ молоді, фізичної 

культури та спорту 
Краматорської міської ради 

  Проведення широкої право-
освітньої та 

правороз’яснювальної 

роботи у дитячому та 

молодіжному середовищах, 

спрямовану на запобігання 

порушення їх прав у сфері 

спорту та організації 

дозвілля і споживачів 

 

4. 

                                 4.1. Вживати організаційних 
заходів щодо створення дієвого 
механізму гарантування 
конституційного права 
громадян на безоплатну 
правову допомогу, зокрема, 

2022 – 
2023 роки 

Виконавчий комітет 

Краматорської міської ради, 

юридичний відділ 

виконавчого комітету 

  Створення дієвого механізму 
забезпечення 
конституційного права 
громадян на безоплатну 
правову допомогу 

 

 

 



шляхом забезпечення роботи 
правової громадської 
приймальні, що створена при 
виконавчому комітеті,  

Краматорської міської ради.  

  

 
 

 
Секретар міської ради     Ігор СТАШКЕВИЧ 

 


