
У К Р А Ї Н А
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Третя сесія VІ скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від 25 лютого 2011 року № 166
м. Ужгород

Про внесення змін та доповнень до
Програми правової освіти населення
області на 2009 – 2011 роки

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Указу Президента України від 18 жовтня
2001 року № 992/2001 «Про Національну програму правової освіти населення»
обласна рада в и р і ш и л а:

1. Внести такі зміни до Програми правової освіти населення області на
2009 – 2011 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 4 грудня 2008 року
№706:

1.1. Розділ «Загальні положення» викласти у такій редакції:
«Ця Програма передбачає створення необхідних умов для здобуття

широкими верствами населення правових знань та навичок у їх застосуванні,
забезпечення доступу громадян до джерел правової інформації, сприяння у
захисті прав і свобод людини і громадянина, а також визначає основні напрями
правоосвітньої діяльності та першочергові заходи щодо їх реалізації».

1.2. У розділі «Мета та завдання Програми»:
– абзац 1 викласти у такій редакції:
«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,
запобігання порушенням прав і свобод людини та сприяння їх поновленню»;

– основні завдання Програми доповнити абзацами такого змісту:
«сприяння у захисті прав та свобод людини і громадянина, проголошених

Конституцією України, законами України та міжнародними договорами
України, ратифікованими Верховною Радою України;

вивчення стану дотримання прав та свобод людини і громадянина;
запобігання порушенням прав і свобод людини, сприяння у вирішенні

питань щодо їх поновлення;
сприяння правовому інформуванню населення».
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1.3. У розділі «Основні заходи із забезпечення виконання Програми»
пункти 11, 18 та 19 викласти в такій редакції:

№
з\п Зміст заходів Виконавець Термін

виконання

Фінансове
забезпечення
(за рахунок

коштів
обласного
бюджету)

11.

Забезпечити всебічне
висвітлення у друкованих та
електронних  засобах масової
інформації проблем держави
і права, стану боротьби із
злочинністю, діяльності
правоохоронних органів і
громадськості щодо
попередження і припинення
правопорушень, приділяти
увагу роз’ясненню та
застосуванню чинного
законодавства України

Обласна міжвідомча
координаційно-методична
рада з правової освіти
населення, головне
управління юстиції у
Закарпатській області,
управління інформації та
зв’язків із громадськістю
облдержадміністрації
спільно з обласною
державною
телерадіокомпанією та
редакціями газет (за згодою)

Постійно 10,0 тис.
гривень, у

тому числі на
2011 рік –

2 тис. гривень

18.

Вжити заходів щодо
забезпечення
загальноосвітніх навчальних
закладів області, громадських
приймалень та юридичних
клінік правовою літературою

Райдержадміністрації,
міськвиконкоми, обласна
міжвідомча координаційно-
методична рада з правової
освіти населення, управління
облдержадміністрації:
культури, освіти і науки
спільно з головним
управлінням юстиції у
Закарпатській області

2009-2011
роки

15,0 тис.
гривень,у тому
числі на 2011

рік – 5 тис.
гривень

19.

Підготувати і провести
огляди-конкурси:
на краще висвітлення
правової тематики в міських і
районних засобах масової
інформації;
на кращу організацію
діяльності міжвідомчих
координаційно-методичних
рад з правової освіти
населення

Обласна міжвідомча
координаційно-методична
рада з правової освіти
населення спільно з
головним управлінням
юстиції у Закарпатській
області та управлінням
інформації і зв’язків із
громадськістю
облдержадміністрації

2009-2011
роки

15,0 тис.
гривень, у

тому числі на
2011 рік –

5 тис. гривень
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1.4. Розділ «Основні заходи із забезпечення виконання Програми»
доповнити пунктом 21 такого змісту:

№
з\п Зміст заходів Виконавець Термін

виконання

Фінансове
забезпечення
(за рахунок

коштів
обласного
бюджету)

21.

Створення належних умов для
прийому населення
Закарпатської області
Уповноваженим Верховної
Ради України з прав людини
та його представником у
Закарпатській області

Обласна міжвідомча
координаційно-
методична рада з
правової освіти
населення, апарат
обласної державної
адміністрації,
управління інформації та
зв’язків із громадськістю
обласної державної
адміністрації

2011 рік 97,0 тис.
гривень (для

оплати послуг
з поточного
утримання,
придбання

комп’ютерної
та оргтехніки,
інвентарю та
канцтоварів)

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови
обласної державної адміністрації Качура І. І. та постійну комісію обласної ради
з питань законності і правопорядку (Ігнатко В.С.).

Голова ради І. Балога


