ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ О БЛАСН ОЇ Д ЕРЖ А В Н О Ї А ДМ ІН ІСТРАЦІЇ

/( # .

09. ЯО/$ № ?03

Про
затвердж ення
нового
складу обласної м іж відомчої
координаційно-м етодичної ради
з правової освіти населення
та полож ення про неї
У з в ’язку з кадровим и змінами, відповідно до П олож ення про
В сеукраїнську м іж відом чу координаційно-м етодичну раду з правової освіти
населення,
затвердж еного
постановою
К абінету
М іністрів
У країни
від 29 травня 1995 року № 366 «Про П рограму правової освіти
населення У країни », керую чись статтею 6, пунктом 6 частини перш ої статті 13,
пунктом 4 статті 25, пунктами 1, 9 частини перш ої статті 39, частиною перш ою
статті 41 Закону У країни «П ро місцеві держ авні адміністрації»:
1. Затвердити новий склад обласної м іж відом чої координаційном етодичної ради з правової освіти населення (додаток 1).
2. Затвердити полож ення про обласну м іж відомчу координаційном етодичну раду з правової освіти населення (додаток 2).
3. В изнати такими, що втратили чинність, розпорядж ення голови
обласної держ авної адм іністрації від 01 липня 2015 року № 398 «Про
затвердж ення нового складу обласної м іж відомчої координаційно-методичної
ради з правової освіти населення» та пункт 3 розпорядж ення голови обласної
держ авн ої адм іністрації від 11 червня 2001 року № 619 «П ро новий склад
обласної координаційно-м етодичної ради по правовій освіті».
4. К онтроль за виконанням цього розпорядж ення покласти на перш ого
заступника голови обласної держ авної адм іністрації Січову В.І.

Голова обласної
держ авної адм іністрації

А .А .Г ордєєв

Д одаток 1
до розпорядж ення голови
обласної держ авної адм іністрації

20.
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№

?с в

С КЛ А Д
обласної м іж відомчої координаційно-м етодичної ради
з правової освіти населення

С ічова
В алентина Іванівна

- перш ий
заступник
голови
обласної
держ авної адм іністрації, голова ради

Х утковський
К остянтин В алентинович

-н а ч а л ь н и к
Г оловного
тери торіал ьн о го
у п равл ін н я ю сти ц ії у Х ерсон ській області,
заступник голови ради

М арчук
О лена В ікторівна

Відділу
- заступник
начальника
правової
систем атизації
законодавства,
управління
роботи та правової освіти
норм
ативно-правових
актів,
реєстрації
роботи
та
правової
освіти
правової
Г оловного
тер и то р іал ьн о го
управлінн я
ю сти ц ії у Х ерсон ській області, секретар
ради

Члени ради:
Д олина
В алерій Ф едорович

- директор
виконавчий
ф ілії
НТКУ
«Х ерсонська регіональна дирекція «Скіфія»
(за згодою )

Д ум инська
С вітлана В італіївна

- начальн ик управлінн я культури обласної
держ авн ої адм ін істрац ії

К озаренко
Н аталя В олодим ирівна

- керівник
гром адської
приймальні
Х ерсонського обласного Ф онду м илосердя
та зд о р о в ’я (за згодою )

К риницький
Євген А натолійович

- начальник управління освіти, науки
молоді обласної держ авної адміністрації

М іхєєва
О лена В олодимирівна

- начальник служ би у справах дітей обласної
держ авн ої адм ін істрац ії

та

2

М уценко
Д м итро Валентинович

П родовж ення додатка 1
- директор Х ерсонського обласного центру
соціальних служ б для с ім ’ї, дітей та молоді
(за згодою )

Н іконов
Ю рій М иколайович

- начальник управління освіти Х ерсонської
м іської ради (за згодою )

П ричина
Геннадій Георгійович

- директор
Д епартам енту
соціального
захисту
населення
обласн ої
держ авної
адм ін істрац ії

П ш онь
Т етяна С ергіївна

- начальник відділу м олодіж н ої превенції
управління
превен ти вн ої
діяльності
Головного управління Н аціональної поліції в
Х ерсонській області (за згодою )

Ревін
К ирило Ігорович

- заступник
начальника
ю ридичного
управління
апарату
обласної держ авної
адм іністрації
начальник
відділу
претензійно-позовної роботи та взаємодії з
правоохоронними органами

С априкіна
Віта В олодим ирівна

- начальник
відділу
систем атизації
законодавства, правової роботи та правової
освіти управління реєстрац ії норм ативноправових актів, правової роботи та правової
освіти
Г оловного
тери торіал ьн о го
уп равл ін н я ю сти ц ії у Х ерсон ській області

С емченко
Ю рій О лександрович

- начальник управління з питань фізичної
культури та спорту обласної держ авної
адм іністрації

С тратонов
В асиль М иколайович

- ректор
Х ерсонського
університету (за згодою )

П ерш ий заступник голови
обласної держ авної адм іністрації

держ авного

В.І.С ічова

Д одаток 2
до розпорядж ення голови
обласної держ авної адм іністрації

ЛО/6

№ юд

П О ЛО Ж ЕН Н Я
про обласну м іж відом чу координаційно-м етодичну раду
з правової освіти населення
1. О бласна м іж відом ча координаційно-м етодична рада з правової освіти
населення (далі - Рада ) є постійно дію чим дорадчим органом при Херсонській
обласній держ авній адміністрації.
2. О сновним и завданнями Ради є:
1) розроблення пропозицій
щ одо координації діяльності органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських о б ’єднань,
навчальних закладів та закладів культури у сфері правової освіти;
2) надання м етодичної допомоги органам виконавчої влади, органам
м ісцевого сам оврядування, громадським о б ’єднанням, навчальним закладам
та закладам культури, засобам м асової інф ормації щ одо організації заходів,
спрям ованих на підвищ ення правосвідомості та правової культури населення;
3) розробка пропозицій (реком ендацій) щ одо удосконалення правової
навчально-виховної роботи;
4) пош ирення позитивного досвіду з питань правової освіти населення.
3. Рада відповідно до покладених на неї завдань:
1) вивчає стан роботи з питань організації та здійснення правової освіти
органам и
виконавчої
влади,
органами
місцевого
самоврядування,
гром адським и о б ’єднаннями, підприємствами, установам и, організаціями,
навчальними закладами;
2) аналізує стан правоосвітньої навчально-виховної роботи;
3) заслуховує на своїх засіданнях найбільш актуальні питання правової
освіти (зокрем а щ одо підсумків вивчення, аналізу соціологічних дослідж ень,
опитувань громадян, оглядів-конкурсів, стану підготовки викладачів правових
дисциплін та видання підручників і посібників з правознавства), а також
повідом лення членів Ради та інш их осіб про результати роботи з правового
навчання і виховання.
4. Рада відповідно до покладених на неї завдань має право:
Д о тр и м у в а ти в установленом у порядку від органів виконавчої влади,
органів місцевого сам оврядування, підприємств, установ та організацій
інф ормацію , необхідну для виконання покладених на неї завдань;
2)
залучати до участі у своїй роботі представників центральних
м ісцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
підприєм ств, установ та організацій за погодж енням з їх керівниками, а також
незалеж них експертів (за згодою );
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П родовж ення додатка 2
3) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інш их
заходів.
5. Раду очолю є голова, який за посадою є заступником голови
Х ерсонської обласної держ авної адм іністрації згідно з розподілом функцій і
повноваж ень.
Заступником голови Ради є начальник Головного територіального
управління ю стиції у Х ерсонській області.
6. П ерсональний склад Ради затвердж ується розпорядж енням голови
обласної держ авної адміністрації.
Д ля участі в засіданнях Ради мож уть запрош уватися за їх згодою
спеціалісти різних галузей знань, які не є членами Ради.
7. Голова, заступники голови та члени Ради працю ю ть на громадських
засадах.
8. С екретар Ради забезпечує організацію її діяльності: розробляє проекти
планів роботи, проекти рекомендацій та інш их докум ентів, необхідних для
засідань і діяльності Ради, залучає до цієї роботи членів Ради та інш их осіб,
контролю є хід реалізації прийнятих Радою документів.
9. Рада організовує свою роботу відповідно до затвердж еного нею річного
плану.
О рганізаційною ф ормою роботи Ради є засідання, що проводяться у разі
потреби, але не рідш е одного разу на квартал. Засідання Ради проводяться
головою Ради, а у разі його відсутності - заступником голови Ради.
Рада правом очна приймати ріш ення, якщ о на засіданні присутні більш е
половини її членів. У разі рівного розподілу голосів виріш альним є голос
головую чого на засіданні.
Ріш ення Ради приймаю ться більш істю голосів присутніх на її засіданні.
Рада прийм ає ріш ення у формі рекомендацій.
Ріш ення Ради підписує її голова.
У разі потреби м ож уть проводитися виїзні засідання Ради.
10. Члени Ради під час виконання доручень її голови вивчаю ть стан
правової освіти, ознайомлю ю ться з відповідною документацією , беруть участь
у підготовці реком ендацій Ради, інформую ть керівництво представлених ними
органів виконавчої влади, установ та організацій про роботу Ради, вносять
пропозиції щ одо реалізації прийнятих нею рішень.
11. О рганізаційно-технічне забезпечення роботи Ради здійсню є обласна
держ авна адміністрація.
12. Звітна інформація надсилається членам и Ради до Головного
територіального управління ю стиції у Х ерсонській області, а також інформація
про хід виконання наданих Радою рекомендацій.
13. Інф ормація про діяльність Ради висвітлю ється у засобах масової
інформації.

П ерш ий заступник голови
обласної держ авної адм іністрації

В .1.Січова

