ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Кіровоградської
обласної державної адміністрації
та голови Кіровоградської обласної ради
від «25» червня 2007 року № 405-р/139-гр
Із змінами і доповненнями,внесеними розпорядженням голови Кіровоградської обласної
державної адміністрації та голови Кіровоградської обласної ради від 1 вересня 2008 року
№ 738-р/275-гр
ПОЛОЖЕННЯ
про обласну міжвідомчу координаційно-методичну раду
з правової освіти населення
1. Міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення (далі - МКМР),
є постійно діючим консультативно-дорадчим міжвідомчим органом при Головному
управлінні юстиції у Кіровоградській області, створеним з метою координації та
організаційно-методичного забезпечення діяльності місцевих органів виконавчої влади,
установ, організацій з питань правової освіти населення області.
2. У своїй діяльності МКМР керується Конституцією України, нормативно-правовими
актами, наказами та постановами колегії Мін’юсту, рекомендаціями Всеукраїнської
МКМР з правової освіти населення, рішеннями обласної ради, розпорядженнями голови
обласної державної адміністрації.
3. Основними завданнями МКМР є:
- розроблення пропозицій щодо координації діяльності органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, об’єднань громадян, навчальних та культурних закладів,
наукових установ, видавництв та видавничих організацій, засобів масової інформації у
сфері правової освіти населення;
- надання методичної допомоги органам виконавчої влади, органам місцевого
самоврядування, об’єднанням громадян, навчальним та культурним закладам, науковим
установам, видавництвам та видавничим організаціям, засобам масової інформації у
підвищенні правосвідомості та правової культури населення;
- розробка пропозицій (рекомендацій) щодо удосконалення правової навчально-виховної
роботи;
поширення
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4. МКМР відповідно до покладених на неї завдань перевіряє стан роботи з питань
здійснення правової освіти органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами установами, організаціями,
навчальними закладами, засобами масової інформації;
аналізує стан правової навчально-виховної роботи;
заслуховує на своїх засіданнях найбільш актуальні питання ходу реалізації обласної
програми правової освіти населення, ознайомлюється з результатами аналізів, опитувань
громадян, оглядів-конкурсів, вивчає кадрове та матеріально-технічне забезпечення
правової освіти, інформацію про стан правової освіти на підприємствах, установах,
організаціях та звіти членів МКМР про виконану роботу;

надає допомогу в організації роботи районним, міським міжвідомчим координаційнометодичним радам з правової освіти населення, заслуховує їх звіти про виконану роботу,
проводить семінари та інші навчально-методичні заходи з метою підвищення кваліфікації
керівників і членів рад.
5. Керівництво МКМР здійснюється співголовами. Співголовами є:
заступник голови обласної державної адміністрації;
заступник голови обласної ради.
Заступником співголів МКМР є заступник начальника головного управління юстиції.
6. Персональний склад МКМР формується її співголовами за погодженням з керівниками
відповідних місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
установ, організацій, навчальних закладів, засобів масової інформації та затверджується
розпорядженням голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради.
Для участі в засіданні можуть запрошуватися (за їх згодою) спеціалісти різноманітних
галузей знань, які не є членами МКМР.
7. Співголови, заступник, секретар та члени МКМР працюють на громадських засадах.
8. Секретар МКМР спільно із заступником співголів ради розробляє проекти
рекомендацій, постанов та інших документів, необхідних для засідань і діяльності ради,
залучає до цієї роботи членів МКМР та інших осіб, контролює хід реалізації прийнятих
радою документів.
9. Основною формою роботи МКМР є засідання, які проводяться в міру необхідності, але
не рідше одного разу на півріччя, відповідно до плану роботи, що розробляється на рік і
затверджується МКМР.
МКМР приймає рішення у формі методичних рекомендацій та інформаційних листів.
У разі необхідності можуть проводитись виїзні засідання МКМР.
10. Матеріально-технічне забезпечення діяльності ради здійснюється за рахунок коштів
місцевого бюджету.
11. МКМР здійснює свою діяльність гласно. ЇЇ засідання і вжиті заходи висвітлюються у
пресі, по телебаченню та радіо.

