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Становлення України як демократичної, правової держави, формування 
засад громадянського суспільства зумовлюють необхідність 
продовження підвищення рівня правової освіти населення, що сприятиме 
зменшенню рівня злочинності, утвердженню гуманістичних правових 
ідей, загальнолюдських та національних правових цінностей, високих 
моральних засад у суспільному житті.  
 
Мета і основні завдання Програми 
 
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. 



Основними завданнями Програми є: 
 
 підвищення рівня правової підготовки населення, насамперед учнівської та студентської молоді, 

громадян, які перебувають на державній службі, посадових осіб місцевого самоврядування, 
викладачів правових дисциплін та журналістів, які висвітлюють правову тематику; 

 створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права, свободи і обов'язки;  
 інформування населення про правову політику держави та законодавство;  
 забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації; 
 удосконалення системи правової освіти населення Миколаївської області, збереження та розвиток 

вітчизняних традицій у цій сфері. 
 утвердження гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та національних правових цінностей, 

високих моральних засад у суспільному житті; 
 визнання правової освіти населення одним із основних чинників формування високої 

правосвідомості і правової культури окремих громадян та всього суспільства; 
 активна участь в організації і здійсненні заходів із правової освіти населення,  органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян, 
 навчальних та культурних закладів, наукових установ, міжвідомчих  
координаційно-методичних рад з правової освіти населення, видавництв та 
видавничих організацій, засобів масової інформації, поєднання комплексу 
заходів у сфері правової освіти, що здійснюються цими органами, організаціями,  
закладами і установами; 
 забезпечення відкритості правової інформації, доступу всіх верств населення до 
її джерел, систематичного і безперервного поширення серед населення знань про  
право і державу, у тому числі шляхом оприлюднення в офіційних виданнях, інших  
засобах масової інформації нормативно-правових актів, розповсюдження правової 
літератури;  

 безпосередня участь фахівців-практиків у галузі  
      права у поширенні правових знань.  



Очікувані результати виконання Програми 
 
Реалізація Програми сприятиме: 
 
 формуванню правосвідомості населення Миколаївської області; 
 поліпшенню якості підготовки викладачів правових дисциплін, підвищенню 

ефективності викладання цих дисциплін у загальноосвітніх, професійно-технічних, 
вищих навчальних закладах та закладах післядипломної освіти області; 

 правовій інформованості населення області; 
 підвищенню загального рівня правової освіти, вдосконаленню системи правової 

освіти населення, набуттю населенням необхідного рівня правових знань, 
формуванню у них гуманістичних правових ідей, загальнолюдських та 
національно-правових цінностей, а також подоланню правового нігілізму. 
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