ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Друге пленарне засідання вісімнадцятої сесії сьомого скликання

РІШЕННЯ
22 грудня 2017 року

№ 589

Про внесення змін і доповнень до Програми правової освіти
населення області на 2016–2020 роки

Керуючись пунктом 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», пунктом 2 Указу Президента України від 18.10.2001 року
№ 992/2001 «Про затвердження Національної програми правової освіти населення»,
розглянувши і обговоривши подані обласною державною адміністрацією матеріали з
даного питання, враховуючи рекомендації постійної комісії обласної ради з питань
забезпечення правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і
потреб військових та учасників бойових дій,
ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА:
1.
Внести у додаток до рішення першого пленарного засідання сьомої сесії
Полтавської обласної ради сьомого скликання від 29 квітня 2016 року № 91
«Про затвердження Програми правової освіти населення області на
2016–2020 роки» наступні зміни:
1.1. Позиції 9, 9.1 Паспорту Програми правової освіти населення області на
2016–2020 роки викласти у новій редакції (додаток 1).
1.2. Пункти 6, 7, 9, 10, 14, 18, 19, 23 додатку до Програми правової освіти
населення області на 2016–2020 роки «Напрями діяльності та заходи регіональної
цільової Програми правової освіти населення області на 2016–2020 роки» викласти у
новій редакції (додаток 2).
1.3. Ресурсне забезпечення регіональної цільової Програми правової освіти
населення області на 2016–2020 роки викласти у новій редакції (додаток 3).
2.
Організацію виконання даного рішення покласти на Головне
територіальне управління юстиції у Полтавській області, контроль за його
виконанням – на постійну комісію обласної ради з питань забезпечення
правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб
військових та учасників бойових дій.

ГОЛОВА
ОБЛАСНОЇ РАДИ

О.Ю. БІЛЕНЬКИЙ

Додаток 1
до рішення другого пленарного
засідання вісімнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
від 22 грудня 2017 року

1.1. Позиції 9, 9.1 Паспорту програми правової освіти населення області на
2016–2020 роки (далі – Програма) викласти у новій редакції:

9.

9.1.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, 1006,6 тис. грн.
необхідних для реалізації програми, усього,
у тому числі:
коштів обласного бюджету
1006,6 тис. грн.

Начальник Головного територіального
управління юстиції у Полтавській області

О.В. Тимченко

Додаток 2
до рішення другого пленарного
засідання вісімнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
від 22 грудня 2017 року

1.2. Пункти 6, 7, 9, 10, 14, 18, 19, 23 додатку до Програми правової освіти
населення області на 2016-2020 роки «Напрями діяльності та заходи
регіональної цільової Програми правової освіти населення області на
2016–2020 роки» викласти у новій редакції:
Прогнозований обсяг
фінансування з обл. бюджету
тис. грн..
2018
2019
2020

Зміст заходу

Виконавці

6. Забезпечення роботи постійно
діючого
семінару
з
метою
підвищення рівня правових знань
працівників юридичних служб
підприємств, установ, організацій.

Головне
територіальне
управління юстиції у
Полтавській області

-

7. Продовження
висвітлення
у
засобах масової інформації та
інтернет-виданнях
діючого
законодавства та інноваційних
реформ.

Департамент
інформаційної
діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації,
Головне
територіальне
управління юстиції у
Полтавській області

-

9. Проведення перевірок стану Департамент освіти і
правової освіти в навчальних науки
закладах.
облдержадміністрації

10. Забезпечення надання
безоплатної первинної правової
допомоги в громадських
приймальнях, створених при
Головному територіальному
управлінні юстиції у Полтавській
області

Головне
територіальне
управління юстиції у
Полтавській області

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14. Проведення
конференцій
«Розвиток
системи
надання
безоплатної правової допомоги з
урахуванням світового досвіду»,
видання матеріалів конференції.

Обласна
державна
адміністрація,
Полтавський
обласний
Центр
перепідготовки
та
підвищення
кваліфікації
працівників органів
державної
влади,
органів
місцевого
самоврядування,
державних
підприємств, установ
і
організацій,
Регіональний центр з
надання безоплатної
вторинної
правової
допомоги
у
Полтавській області

15

15

15

18. Проведення виїзних семінарів в
містах та районах області з питань
надання
безоплатної
правової
допомоги (оплата праці викладачів
та нарахування на оплату праці,
транспортні послуги).

Обласна
державна
адміністрація,
Полтавський
обласний
Центр
перепідготовки
та
підвищення
кваліфікації
працівників органів
державної
влади,
органів
місцевого
самоврядування,
державних
підприємств, установ
і
організацій,
Регіональний центр з
надання безоплатної
вторинної
правової
допомоги
у
Полтавській області

30

30

30

19. Здійснення
видання
та
розповсюдження
методичних
матеріалів, інформаційних буклетів,
брошур, плакатів з питань надання
безоплатної правової допомоги.

Обласна
державна
адміністрація,
Полтавський
обласний
Центр
перепідготовки
та
підвищення
кваліфікації
працівників органів
державної
влади,
органів
місцевого
самоврядування,
державних

50

50

50

підприємств, установ
і
організацій,
Регіональний центр з
надання безоплатної
вторинної
правової
допомоги
у
Полтавській області
23. Виготовлення та демонстрація
соціальної реклами інформаційнороз’яснювального
характеру
з
правової тематики
(виготовлення
відеороликів,
плакатів, листівок, іншої друкованої
продукції, розміщення її в ЗМІ, в
громадському
транспорті,
в
громадських
місцях
на
світлодіодному екрані, на бігбордах, сіті-лайтах, та ін.)

Департамент
інформаційної
діяльності
та
комунікацій
з
громадськістю
облдержадміністрації,
Головне
територіальне
управління юстиції у
Полтавській області

Начальник Головного територіального
управління юстиції у Полтавській області

30

30

30
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Додаток 3
до рішення другого пленарного
засідання вісімнадцятої сесії
обласної ради сьомого скликання
від 22 грудня 2017 року

1.3. Ресурсне забезпечення регіональної цільової Програми правової освіти
населення області на 2016–2020 роки викласти у новій редакції
тис. гривень

Обсяг коштів, які
2016 рік 2017 рік 2018 рік 2019рік 2020рік Усього
пропонується залучити на
витрат на
виконання програми
виконання
Програми
Обсяг ресурсів, усього,
143,3
143,3
240
240
240
1006,6
у тому числі:
державний бюджет
обласний бюджет
районні,
міські
(міст
обласного
підпорядкування)
бюджети
бюджети сіл, селищ, міст
районного
підпорядкування
кошти не бюджетних
джерел

143,3

143,3

240

240

240

1006,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Начальник Головного територіального
управління юстиції у Полтавській області
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