
УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 614 

26 квітня-------^018 р. з і  сесія 7 скликання

Про внесення змін до Обласної програми правової освіти 
населення на 2016-2020 роки

Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи клопотання обласної державної 
адміністрації та висновки постійних комісій обласної Ради з питань законності, 
боротьби з корупцією, люстрації, регламенту та депутатської діяльності і з питань 
бюджету, фінансів та обласних програм, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести до Обласної програми правової освіти населення на 2016-2020 
роки, затвердженої рішенням обласної Ради від 30 червня 2016 року № 125 
наступні зміни:

1.1 Пункт 5 «Основні завдання Програми та результативні показники» 
викласти в такій редакції:

«Основними завданнями є:
- підвищення рівня правової підготовки, правової обізнаності та правової 

свідомості населення області;
- - інформування населення про правову політику держави та законодавство;
- вдосконалення правової освіти населення;
- надання безоплатної правової допомоги населенню області.
1.2 Підпункт 5.1 пункту 5 «Фінансування Програми» викласти в новій 

редакції: «Виконання заходів Програми забезпечується за рахунок обласного 
бюджету в межах бюджетних асигнувань на бюджетний рік та інших джерел, не 
заборонених чинним законодавством. Загальний обсяг фінансування складає 
1395 тис.грн. Головним розпорядником коштів є Головне територіальне 
управління юстиції у Вінницькій області».

1.3 Абзац 2 підпункту 5.3 пункту 5 викласти в новій редакції:
«- підвищенню правової свідомості та інформуванню громадян щодо 

механізмів захисту їхніх прав у повсягденному житті у правовий спосіб».
Після абзацу 2 доповнити новим абзацем наступного змісту: «залученню 

громадян до правової активності та правосвідомої поведінки».



1.4 Пункт 6 доповнити новим абзацом такого змісту: «Напрями діяльності та 
заходи Обласної програми правової освіти населення викладено в додатку 1» та 
доповнити Програму додатком 1 до цього рішення.

1.5 Пункт 7 доповнити абзацом такого змісту: «Показники продукту, 
ефективності та якості Обласної програми правової освіти населення викладено в 
додатку 2» та доповнити Програму додатком 2 до цього рішення.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань законності, боротьби з корупцією, люстрації, регламенту 
та депутатської діяльності (Вигонюк А.В.) та з питань бюджету, фінансів та 
обласних програм (Мазур Г.Ф.).

Голова обласної Ради "Анатолій Олійник



Додаток 1
до рішення 31 сесії обласної Ради 
7 скликання
від 26 квітня 2018 року № 614

Напрями діяльності та заходи Обласної програми 
правової освіти населення

№
з/п

Назва
напряму

діяльності
(пріоритетні

завдання)

Перелік заходів  
Прої рами

Термін
виконання

заходу

Виконавці О рієнтовані обсяги фінансування за роками  
виконання, тис.грн

Очікуваний
результат

усього 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Підвищення 

рівня правової 
підготовки 
населення

Проведення 
інформаційно- 
просвітницьких 
кампаній для 
населення, в т.ч 
с тудентської та 
учнівської молоді 
(правових ігор, брей- 
рингів, флешмобів, 
вуличних інформувань, 
опитувань та замірів 
гро м а де ь кої ду м к и 
населення з правових 
питань) щодо 
правовою виховання, 
подолання правового 
нігілізму та 
стимулювання 
правомірної поведінки 
у відповідних сферах

2018-2020
роки

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації (за 
згодою), Координаційна рада 
молодих юристів у 
Вінницькій області (за 
згодою), Головне управління 
Національної поліції у 
Вінницькій області (за 
згодою), Вінницька обласна 
державна телерадіокомпанія 
«ВІНТЕРА» (за згодою), 
Головне територіальне 
управління юстиції у 
Вінницькій області

45,0 15,0 15,0 15,0 Набуття громадянами 
знань щодо своїх прав 
у різних сферах 
життя, підвищення 
рівня правової 
свідомості та 
спроможності 
захищати свої права

2 Інформування 
населення про 
правову 
політику 
держави та 
законодавство

Проведення 
інформаційно- 
просвітницьких 
кампаній та роз'яснень 
для населення задля 
підтримки актуальних 
соціально значимих 
законодавчих змін по 
правам громадян, а 
також правового

2018-2020
роки

Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації (за 
згодою), Служба у справах 
дітей облдержадміністрації (за 
згодою), Головне 
територіальне управління 
юстиції у Вінницькій області , 
Вінницька обласна державна

Підвищення рівня
інформованості
населення
про правову політику 
держави, зміни в 
законодавстві, 
результативність 
діяльності органів 
законодавчої, 
виконавчої і судової



виховання, подолання 
правового нігілізму та 
стимулювання 
правомірної поведінки у 
відповідних сферах.

телерадіокомпанія «ВІНТЕРА 
(за згодою), Головне 
управління Національної 
поліції в Вінницькій області 
(за згодою), Управління 
Державної пенітенціарної 
служби у Вінницькій області 
(за згодою)

влади, а також
зміцнення
правопорядку,
зменшення
правопорушень,
зокрема, серед
неповнолітніх

Розробка, виготовлення 
та розповсюдження 
серед населення, 
підприємств, установ, 
організацій, навчальних 
закладів інформаційних 
друкованих та 
електронних матеріалів 
на правову тематику 
відповідно до інтересів 
цільової аудиторії.

2018-2020
роки

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації (за 
згодою), Головне 
територіальне управління 
юстиції у Вінницькій області, 
Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації (за 
згодою)

225,0 75,0 75,0 75,0 Забезпечення 
вільного доступу 
громадян до джерел 
правової інформації, 
підвищення рівня 
самоосвіти широких 
верств населення 
області

Розміщення зовнішньої 
реклами, як соціальної 
(зокрема, плакатів, 
бігбордів, сітілайтів) на 
вулицях, громадському 
транспорті, громадських
М І С Ц Я Х .

2018-2020
роки

Головне територіальне 
управління юстиції у 
Вінницькій області, органи 
державної влади та місцевого 
самоврядування(за згодою)

900,0 300,0 300,0 300,0 ІІідвищення рівня 
самоосвіти з правових 
питань широких 
верств населення 
області

Створення та трансляція 
соціальних аудіо- та 
відеороликів на правову 
тематику у засобах 
масової інформації, 
громадському 
транспорті, 
громадськимх місцях.

2018-2020
роки

Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації (за 
згодою), Головне 
територіальне управління 
юстиції у Вінницькій області, 
обласна державна 
телерадіокомпанія «ВІНТЕРА 
(за згодою)

225,0 75,0 75,0 75,0 1 Іідвищення рівня 
самоосвіти з правових 
питань самоосві ти 
широких верств 
населення області

Організація виступів у 
засобах масової 
інформації з питань 
роз'яснення громадянам 
гарантованих їм 
Конституцією та 
законами України прав у 
різних сферах життя.

2018-2020
роки

Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації (за 
згодою). Головне 
територіальне управління 
юстиції у Вінницькій області, 
обласна державна

1 Іідвищення рівня 
поінформованості 
громадян щодо 
гарантованих їм 
Конституцією та 
законами України 
прав у різних сферах 
життя.



телерадіокомгіанія «ВІНТЕРА 
(за згодою)

3 Вдосконалення 
правової освіти 
населення.

Проведення
правопросвітницьких та 
правовиховних заходів, 
у тому числі стосовно 
поширення серед 
населення знань про 
державні символи 
України , державні свята

2018-2020
роки

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації (за 
згодою), Головне 
територіальне управління 
юстиції у Вінницькій області , 
Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації (за 
згодою)

Залучення широких 
верств населення до 
утвердження 
правових ідей, 
загальнолюдських і 
націонал ьно-гіравових 
цінностей, високих 
моральних засад у 
суспільному житті 
населення області

Проведення навчань з 
прав людини 
представників 
юридичних служб 
органів державної влади 
та органів місцевого 
самоврядування

2018-2020
роки

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації (за 
згодою), Головне 
територіальне управління 
юстиції у Вінницькій о б л а ст і , 
Департамент інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю 
облдержадміністрації (за 
згодою), Центр 
перепідготовки і підвищення 
кваліфікації працівників 
органів державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування, державних 
підприємств, установ і 
організацій Вінницької 
області (за згодою)

Формування поваги 
до права,
загальнолюдських та 
націонал ьно-правових 
цінностей

Внесення пропозицій 
щодо створення та 
функціонування 
міжвідомчих 
правозахисних штабів 
для реагування на 
порушення прав 
громадян у відповідних 
сферах.

2018-2020
роки

Головне територіальне 
управління юстиції у 
Вінницькій області, органи 
державної влади та місцевого 
самоврядування (за згодою)

Оперативне 
реагування на 
порушення прав 
громадян у 
відповідних сферах.



4 Забезпечення
доступу
громадян до
безоплатної
правової
допомоги
населенню
області та її
розвиток

Забезпечення надання 
безоплатної первинної 
правової допомоги 
через мережу 
громадських 
приймалень

2018-2020
роки

Головне територіальне 
управління юстиції у 
Вінницькій області, органи 
державної влади та місцевого 
самоврядування (за згодою)

Надання безоплатної 
первинної правової 
допомоги населенню.

Організація надання 
адресної безоплатної 
правової допомоги 
незахищеним верствам 
населення

2018-2020
роки

Департамент соціальної та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації (за 
згодою), Головне 
територіальне управління 
юстиції у Вінницькій області, 
Регіональний цен тр з надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги у 
Вінницькій області (за 
згодою)

Надання адресної 
безоплатної правової 
допомоги 
незахищеним 
верствам населення.

Проведення 
консультацій жителів 
сільської місцевості 3 
метою запобігання 
порушення їх прав, 
гарантованих 
Конституцією України 
та законами України

2018-2020
роки

Головне територіальне 
управління юстиції у 
Вінницькій області, 
Регіональний центр з надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги у 
Вінницькій області (за 
згодою), органи державної 
влади та місцевого 
самоврядування (за згодою)

Надання безоплатної 
правової допомоги 
жителів сільської 
місцевості.

Усього за програмою: 1395,0 465,0 465,0 465,0

..

Заступник голови обласної Ради І. ХМІЛЬ



Додаток 2
до рішення 31 сесії обласної Ради 
7 скликання
від 26 квітня 2018 року №  614

ПОКАЗНИКИ  
продукту, ефективності та якості Обласної програми правової освіти населення

№ Назва показника Одиниця
виміру

Вихідні дані 
на початок  

дії 
Програми

2018 рік 2019 рік 2020 рік
Всього за 
період д ії 
програми

(або до
КІІЩИ д і ї

програми)

1. Показники продукгу Програми

1 Кількість просвітницьких заходів для студентської 
та учнівської молоді (до пункту 1 Додатку 1)

Од. 73 100 100 100 300

2 Кількість учнів, студентів,охоплених 
правоосвітніми заходами (до пункту 1 Додатку 1)

Тис.осіб 9,0 9,5 10,0 10,5 30,0

3 Загальна кількість гіравоосвітніх заходів, 
спрямованих на набуття громадянами знань щодо 
своїх прав у різних сферах життя, підвищення рівня 
правової свідомості та спроможності захищати свої 
праїш (до пункту 1 Додатку 1)

Од. 250 260 260 260 780

4 Загальна кількість населення, охопленого 
правоосвітніми заходами, спрямованими на 
набуття знань щодо своїх прав у різних сферах 
життя, підвищення рівня правової свідомості та 
спроможності захищати свої права (до пункту 1 
Додатку 1)

Тис.осіб 23,0 30,0 30,0 30,0 90,0



5 Кількість виготовлених та розповсюджених 
інформаційних друкованих матеріалів на правову 
тематику (до пункту 2 Додатку 1)

Тис.прим. 10,0 12,0 12,0 12,0 36,0

6 Кількість об'єктів зовнішньої соціальної реклами 
(плакатв, бігбордів, сітілайтів тощо) (до пункту 2 
Додатку 1)

Од. 16 ЗО 40 50 120

7 Кількість трансляцій соціальних аудіо- та 
відеороликів на правову тематику (до пункту 2 
Додатку 1)

Од. 258 500 500 500 1500

8 Кількість виступів в ЗМІ, теле- та 
рідопередачах.(до пункту 2 Додатку 1)

Од. 200 200 200 200 600

9 Кількість навчань з прав людини представників 
юридичних служб (до пункту 3 Додатку 1)

Од. 20 23 25 27 75

10 Кількість громадян, яким надано безоплатну 
первинну правову допомогу в громадській 
приймальні (до пункту 4 Додатку 1)

Од. 389 400 450 500 1350

11 Кількість виїздів для надання адресної правової 
допомоги незахищеним верствам населення (до 
пункту 4 Додатку 1)

Од. 1 24 24 24 72

12 Кількість виїздів для надання консультацій 
жителям сільської місцевості (до пункту 4 Додатку 
1)

Од. 140 200 200 200 600

II. Показники ефективності Програми

1 Кількість населення, безпосередньо охопленого 
правоосві гніми заходами (до пункту 1 додатку 1)

Осіб/тис.
грн.

- 200,0 200,0 200,0 200,0

2 Очікувана аудиторія в рік (кількість 
переглядів/прослуховань) соціальних аудіо та 
відеороликів, зовнішньої реклами з правової 
тематики (до пункту 2 додатку 1)

Осіб/тис.
грн.

536,0 536,0 536,0 536,0



о Відсоток збільшення кількості органів державної 
влади, державних підприємств, установ, 
організацій області, працівники юридичних служб 
яких охоплюються навчанням з прав людини 
(до пункту 3 додатку 1)

% 33,3 66,7 100 66,7

4 Відсоток збільшення кількості громадян, що 
отримають безоплатну правову допомогу через 
мережу громадських приймалень (до пункту 3 
додатку 1)

% 2,8 15,7 28,5 15,7

5 Відсоток збільшення кількості населення сільської 
місцевості, що отримають безоплатні консультації 
з правових питань (до пункту 4 додатку 1)

% 49,9 71,4 100 71,4

Ш. Показники якості Програми

1 Питома вага населення, які отримали інформаційні 
матеріали під час проведення правоосвітніх заходів 
(до пункту 3 додатку 1)

% 43% 50% 50% 50% 50%

2 Збільшення виготовлення та розповсюдження 
інформаційних матеріалів для забезпечення 
доступу більшої кількості населення до правової 
інформації (до пункту 2 додатку 1)

Тислірим. 10,0 15,0 15,0 15,0 45,0

3 Підвищення рівня знань учнівської та студентської 
молоді про свої права (до пункту 1 додатку 1)

% 70% 80% 85% 90% 90%

4 Збільшення кількості населення, які отримали 
безоплатну правову допомогу 
(до пункту 4 додатку 1)

% 7,6% 8,2% 8,5% 9,0% 9,0%

Заступник голови обласної Ради І. ХМІЛЬ


