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Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області
Виконавчий комітет
Рішення
від  21  грудня   2017 року               		 				№ 341
м. Знам`янка
                                                        
Про роботу міської координаційно – методичної 
ради з правової освіти населення щодо виконання
Програми по правовій освіті населення за дев’ять
місяців 2017 року

	Заслухавши інформацію голови міської координаційно – методичної ради з правової освіти населення Ратушної Ірини Олександрівни щодо виконання Програми по правовій освіті населення за дев’ять місяців 2017 року, керуючись ст. ст. 40, 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Знам’янської міської ради:

В И Р І Ш И В:

 1.Інформацію голови МКМР з правової освіти населення Ратушної І.О. щодо виконання Програми по правовій освіті населення за дев’ять місяців 2017 року взяти до відома (додається).
 2.Юридичному відділу виконавчого комітету Знам’янської міської ради 
(нач. Данільченко Ю.В.)продовжити роботу  по підвищенню загального рівня правової культури та вдосконаленню системи правової освіти населення міста.
3.Контроль по виконанню даного рішення покласти на керуючу справами виконавчого комітету Знам’янської міської ради Ратушну І.О.



Перший заступник міського голови			В.Загородня





















ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням  виконавчого комітету
              від  21   грудня  2017 року  № 341
Інформація 
про роботу МКМР з правової освіти населення щодо виконання
                    Програми по правовій освіті населення за дев’ять  місяців 2017 року

Для підвищення рівня правової освіти населення, створення належних умов для набуття громадянами правових знань, а також забезпечення їх конституційного права знати свої права і обов’язки, на виконання Указу Президента України від 18 жовтня 2001 року №992 «Про Національну програму правової освіти населення» рішенням Знам’янської міської ради №96 від 22 січня 2016 року затверджено Міську програму правової освіти населення на 2016-2020 роки. Метою програми визначено підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення міста, набуття громадянами необхідного рівня знань, формування у них поваги до права. 
Виникає потреба посилення виховної ролі правової освіти, формування високого рівня правової культури суспільства і кожної людини, здатної до сприйняття інноваційних процесів у суспільстві. Для оперативного вирішення питань, координації і методичного забезпечення правової освіти в місті при виконавчому  комітеті Знам’янської міської ради діє міська координаційно-методична рада з правової освіти населення (голова Ратушна І.О.) Свою діяльність МКМР з правової освіти населення здійснює на підставі щорічних планів роботи з урахуванням рекомендацій обласної та Всеукраїнської координаційно - методичних рад з правової освіти населення. 
Склад МКМР оновлено рішенням виконавчого комітету від 26 лютого  2016 року №66. Даним рішенням  затверджено Положення  про МКМР. План  роботи  МКМР на 2017 рік  був  затверджений  на  засіданні  МКМР в грудні 2016  року,  з  урахуванням  рекомендацій  Всеукраїнської  МКМР.  
Відповідно до Положення основними завданнями МКМР є:
	створення належних умов для набуття громадянами правових знань; 
	забезпечення  конституційного права громадян знати свої права і обов’язки; 
	 підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення міста Знам’янка, смт. Знам’янка Друга та с. Водяне; 
	організація та проведення семінарів -практикумів з відповідальними особами за проведення правових навчань на підприємствах, установах, організаціях міста.
	надання методичної допомоги громадським організаціям у проведенні роботи щодо підвищення правової культури тих верств населення, які не мають професійної юридичної освіти;
	розроблення пропозицій (рекомендацій) щодо удосконалення правової навчально-виховної роботи;
	вивчення і поширення кращого досвіду роботи з питань правової освіти населення.

Відповідно до плану засідань  МКМР за дев’ять місяців 2017 року проведено 3 засідання, на яких розглянуто 12 питань.  Всі питання актуальні, стосувалися виконання плану роботи МКМР та організаційних питань:  
	про виконання плану роботи міської координаційно – методичної ради з правової освіти населення у 2016 році;
	про  стан правової освіти через засоби масової інформації;

про стан роботи з попередження насилля в сім’ї;
	про роботу закладів соціального захисту населення з питань правової освіти;
про стан правової роботи по профілактиці  злочинів серед неповнолітніх;
про соціальний захист громадян міста під час мобілізації та виконання військового обов’язку;
про стан правової роботи у сфері зайнятості населення;
	про стан виконання Програми розвитку безоплатної правової допомоги населенню на 2016 – 2018 роки, затвердженої рішенням  міської ради від 16.12.2016р. №640, Знам’янським бюро правової допомоги.
Власних видань міська МКМР не має, висвітлення правових питань здійснюється через місцеві  ЗМІ – газета «Знам’янські вісті» (діють постійні рубрики (всього 4),  «Закон є закон»,  «Питали? – відповідаємо», «Правова освіта», «Юридична консультація», «Це необхідно знати»,   «Соціальний кур'єр» (управління  соціального захисту населення Знам’янського міськвиконкому),  «Спеціаліст роз'яснює», «Закон. Кримінал. Ми»  Знам’янський відділ поліції ГУНП в Кіровоградській області. За дев’ять місяців 2017 року розміщено 12 таких матеріалів.
Міською координаційно – методичною радою з правової освіти населення видаються інформаційні листівки.  Всього  членами міської МКМР здійснено 8 виступів (враховуючи виступи установ, організацій, представники яких входять до складу МКМР). З  січня 2011 року міською МКМР започатковано рубрику «Правова освіта», яка розміщується на офіційному сайті міської ради (www.zn-rada.at.ua), де розміщуються матеріали  правоосвітнього характеру. Всього за дев’ять місяців розміщено 12 таких матеріалів. 
Міською МКМР постійно проводиться методична робота. Готуються переліки нормативних актів, які пропонуються до уваги трудових колективів, інформаційні матеріали, лекційні матеріали, матеріали до Єдиних днів інформування тощо.  
   На виконання плану роботи за дев’ять місяців 2017 року, з метою реалізації міської програми правової освіти населення, МКМР з правової освіти в закладах освіти проведено:
-  конкурс на краще знання Конституції України (березень 2017р).
У всіх   навчальних закладах та бібліотечній мережі міста організовано  навчання з правового всеобучу у формі університетів, лекторіїв, консультативних пунктів, оформлені куточки права  тощо,  видано накази, визначені відповідальні особи за правоосвітню роботу.
Рівень  організації правової освіти в  установах, організаціях, навчально-виховних  закладах міста є високий  та  достатній.  
Крім того, юридичним відділом міськвиконкому організовано та проведено 4  семінари – практикуми з відповідальними особами за правоосвітню роботу на підприємствах, установах та організаціях міста. Учасники семінару – практикуму спілкувалися із доповідачами, задаючи питання щодо особливостей застосування новоприйнятих нормативно – правових актів. Серед актуальних питань, розглянутих учасниками семінару – практикуму, були питання надання громадянам безоплатної правової допомоги, видачі нового паспорта громадянина України, який містить електронний безконтактний чіп, подання електронних декларацій про майно, доходи, витрати зобов’язання фінансового характеру, безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом та інші.
Організовано та проведено правові навчання працівників виконавчого комітету з питання електронного декларування у 2017 році за 2016 рік. 
Національним агентством з питань запобігання корупції розроблено рекомендації суб’єктам декларування до чергового етапу електронного декларування в Україні. З метою завчасної підготовки до чергового етапу електронного декларування в Україні, який розпочинається з 01.01.2018 р.   суб’єктам декларування необхідно здійснити поетапні дії:
	перевірити адресу електронної поштової скриньки, яка вказана у персональному кабінеті Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

перевірити термін дії та працездатність суб’єкта електронного цифрового підпису (далі ЕЦП) для роботи з Реєстром.
   Виконавши запропоновані дії, посадова особа місцевого самоврядування завчасно
підготується до чергового етапу декларування в Україні, чим полегшить собі роботу з Реєстром.
На території міста Знам’янка  створено та діє Знам’янське бюро правової допомоги. Начальник названого бюро Большаков Р.В. є членом МКМР з правової освіти населення.
З питань  правової освіти населення налагоджені тісні  зв’язки між МКМР та Знам’янським бюро правової допомоги. При проведенні семінарів - практикумів з відповідальними особами за проведення правових навчань на підприємствах, в установах,  організаціях міста до висвітлення правових питань залучаються працівники бюро правової допомоги. При наданні  консультацій громадянам міста (первинна правова допомога)  з правових питань, котре здійснюється юридичним відділом виконавчого комітету Знам’янської міської ради, у разі
виявлення  кола питань що стосуються надання вторинної правової допомоги, таким громадянам рекомендується звертатися до Знам’янського бюро правової допомоги.
Заходи заплановані міською програмою з правової освіти населення знаходяться на постійному виконанні. 


   
Голова     МКМР       				І.Ратушна






 

