
                 ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                       Голова обласної міжвідомчої 

                                               координаційно-методичної ради з  

                                  правової освіти населення 

                                               ________________Л.В. Сахневич  

                                                                23 лютого 2017 року  

                                          

 

 

ПЛАН 

роботи Чернігівської обласної  

міжвідомчої координаційно-методичної ради  

 з правової освіти населення на 2017 рік 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Зміст 

Строк 

виконан-

ня 

Відпові-

дальні за 

виконання 

1 2 3 4 

 

1. Організаційна робота. 
  

1.1.      Підготувати та розглянути на засіданнях обласної МКМР з 

правової      освіти населення  питання: 

1.1.2 Про стан виконання Програми правової 

освіти населення області в 2016 році.  

 

березень Головне  

терито-

ріальне 

управління 

юстиції у 

Чернігів-

ській 

області  

1.1.3 Про виховні, просвітницькі та роз’яснювальні 

заходи, а також висвітлення в засобах масової 

інформації щодо протидії негативному 

впливу інформаційної пропаганди іноземних 

та вітчизняних засобів масової інформації та 

об’єднання українського суспільства навколо 

ідей української державності.   

березень Члени 

МКМР з 

правової 

освіти 

населення  

1.1.4 Про взаємодію 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. 

березень Члени 

МКМР з 

правової 

освіти 

населення 
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1.1.5 Про участь науково-педагогічних 

працівників, курсантів та студентів Академії 

Державної пенітенціарної служби в реалізації 

програми «Вибір – 10»: профілактика 

наркоманії, ВІЛ, СНІДу та злочинності серед 

неповнолітніх. 

 

травень Академія 

Державної 

пенітенці-

арної 

служби,  

громадська 

організація 

«Центр 

профілакти

ки «Вибір» 

1.1.6 Організація проведення заходів, спрямованих 

на зниження рівня заборгованості з виплати 

заробітної плати та рівня нелегальної 

зайнятості області. 

 

травень Управління 

державної 

праці у 

Чернігів-

ській 

області 

1.1.7  Про стан профілактики кримінальних та 

адміністративних правопорушень серед дітей. 

Попередження наркоманії, пияцтва та 

тютюнопаління в підлітковому середовищі.  

травень Управління 

превентив-

ної  діяль-

ності 

Головного 

управління 

Національ-

ної поліції 

в Чернігів-

ській 

області 

1.1.8 Пропозиції до плану заходів у проведенні 

тижнів правових знань, присвячених 

Міжнародному Дню захисту дітей, Дню 

Конституції України, Дню Державного 

прапора та Дню Незалежності України. 

Консолідація зусиль у їх проведенні 

місцевими органами  виконавчої влади, 

територіальними органами центральних 

органів виконавчої влади, об’єднаннями 

громадян, навчальними закладами та 

закладами культури, підприємствами, 

установами, організаціями.   

травень Члени 

МКМР з 

правової 

освіти 

населення 

1.1.9 Про співпрацю територіальних підрозділів 

пробації та центрів соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді щодо взаємного обміну 

інформацією про випадки насильства з боку 

осіб, які перебувають на обліку служби 

пробації. 

жовтень  Чернігів-

ський місь-

кий відділ 

пробації 

Централь-

ного між- 
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 регіональн

ого управ-

ління з 

питань 

виконання 

криміналь-

них пока-

рань та 

пробації, 

Чернігів-

ський 

обласний 

центр 

соціальних 

служб для 

сім’ї, дітей 

та молоді 

1.1.10 Про проведення науково-практичних 

конференцій, «круглих столів», семінарів, 

презентацій, тренінгів та інших 

інформаційних кампаній в студентському 

середовищі, присвячених розвитку правової 

освіти, визначним подіям у житті держави. 

жовтень Навчально-

науковий 

Інститут 

Права і Со-

ціальних 

технологій  

Чернігів-

ського 

національ-

ного техно-

логічного 

універси-

тету та 

Чернігів-

ський  

Інститут 

інформації 

бізнесу і 

права  

1.1.11 Про розвиток альтернативних форм 

сімейного виховання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування: 

рекрутування та навчання кандидатів в 

прийомні батьки, батьки-вихователі; 

соціальна підтримка прийомних сімей та 

дитячих будинків сімейного типу. 

 

грудень Чернігів-

ський 

обласний 

центр 

соціальних 

служб для 

сім’ї, дітей 

та молоді 
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1.1.12 Про стан реалізації у 2016-2017 навчальному 

році в навчальних закладах області Програми 

правової освіти населення Чернігівської 

області. 

 

грудень Управління 

освіти та 

науки обл-

держадмі-

ністрації 

1.1.13 Реалізація рекомендацій обласної МКМР з 

правової освіти населення, прийнятих в 2017 

році. Звіт про роботу обласної МКМР за 2017 

рік. Обговорення та затвердження плану 

роботи обласної МКМР з правової освіти 

населення на 2018 рік. 

грудень Члени 

МКМР з 

правової 

освіти  

населення 

 

2. Методична робота. 
  

2.1 Проводити: 

2.1.1 систематичну роботу в засобах масової 

інформації з роз’яснення конституційних 

прав і свобод громадян, висвітлення 

актуальних питань, приділивши особливу 

увагу по роз’ясненню відповідних актів 

законодавства та практики їх застосування. 

протягом 

року 

Члени 

МКМР з 

правової 

освіти 

населення 

2.2 Організовувати: 

2.2.1 проведення науково-методичних заходів: 

конференцій, семінарів, засідань «круглих 

столів», флешмобів, інших інформаційно-

просвітницьких заходів за участю 

представників місцевих органів виконавчої 

влади, територіальних органів центральних 

органів виконавчої влади, громадських 

формувань, діячів науки; 

протягом 

року 

Члени 

МКМР з 

правової 

освіти 

населення 

2.2.2 виїзні засідання;   протягом 

року 

Головне 

терито- 

рільне 

управлінь-

ня юстиції 

у Черні-

гівській 

області 

спільно з 

членами 

МКМР з 

правової 

освіти 

населення  
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2.2.3 в бібліотеках області книжкові виставки, 

куточки правознавства, Дні інформації, 

юридичні мандрівки, правові брейн-ринги 

тощо. 

протягом 

року 

Департа-

мент 

культури і 

туризму, 

національн

остей та 

релігій 

облдерж-

адміністра-

ції  

2.3 Забезпечити: 

2.3.1 проведення постійнодіючого семінару з 

юрисконсультами підприємств, установ, 

організацій області з актуальних питань 

чинного законодавства;  

щомісячно  Головне  

терито-

ріальне 

управління 

юстиції у 

Чернігів-

ській 

області 

спільно з 

членами 

МКМР з 

правової 

освіти 

населення 

2.3.2 проведення днів, тижнів, декад, місячників 

правових знань, олімпіад, конкурсів, 

вікторин на краще володіння правовими 

знаннями серед учнів  та молоді 

загальноосвітніх, професійно-технічних та 

вищих навчальних закладів області із 

залученням представників правоохоронних 

органів, установ юстиції, судів, адвокатури 

тощо; 

протягом 

року 

Управління 

освіти та 

науки обл-

держадмі-

ністрації  

2.3.3 проведення навчально-методичних семіна-

рів, вебінарів, курсів для викладачів права, 

заступників директорів з виховної роботи 

загальноосвітніх та професійно-технічних 

закладів, методистів дошкільних 

навчальних закладів області із залученням 

наукових правників та фахівців практиків у 

галузі права; 

протягом 

року 

Управління 

освіти та 

науки обл-

держадмі-

ністрації 

2.3.4 надання правових консультації у 

громадських приймальнях. 

протягом 

року 

Головне  

терито-

ріальне 
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управління 

юстиції у 

Чернігівськ

ій області 

спільно з 

членами 

МКМР з 

правової 

освіти 

населення 

2.4 Розроблення, розповсюдження та 

розміщення методичних розробок, буклетів, 

брошур, пам’яток, рекомендацій на власних 

веб-сайтах, під час проведення інфор-

маційно-просвітницьких кампаній  за на-

прямами діяльності. 

протягом 

року 

Члени 

МКМР з 

правової 

освіти 

населення  

 

 

 

Відповідальний секретар 

Чернігівської обласної міжвідомчої  

координаційно-методичної ради  

з правової освіти населення                        Л.О. Кузьміна  

 

 


