
Види проведення органами юстиції перевірок стану  правової освіти  

 

Становлення України як демократичної, правової держави, формування засад 

громадянського суспільства зумовлюють необхідність підвищення рівня правової 

культури населення.  

На це спрямована Національна програма правової освіти населення, затверджена 

Указом Президента України від 18 жовтня 2001 року №992, основними завданнями якої є 

вдосконалення системи правової освіти населення, набуття громадянами необхідного 

рівня правових знань, формування у них поваги до права, а також забезпечення 

конституційного права кожного знати свої права та обов’язки. 

Міністерством юстиції України наказом від 14.11.2011р. № 3325/5 затверджено 

Порядок проведення органами юстиції перевірок стану правової освіти. 

Відповідно до Порядку проведення органами юстиції перевірок стану правової 

освіти, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 14.11.2011р. №3325/5, 

перевірки бувають планові та позапланові: 

планова перевірка - запланована органом юстиції перевірка комплексу питань щодо 

стану правової освіти, яка проводиться не частіше одного разу на рік уповноваженими 

посадовими особами органу юстиції відповідно до їх функціональних повноважень за 

місцезнаходженням об’єкта перевірки з попереднім письмовим повідомленням;  

позапланова перевірка - не запланована органом юстиції перевірка одного чи 

декількох із комплексу питань щодо стану правової освіти об’єкта перевірки, яка 

проводиться уповноваженими посадовими особами органу юстиції відповідно до їх 

функціональних повноважень за місцезнаходженням об’єкта перевірки і може бути 

проведена без попереднього письмового повідомлення.  

У залежності від предмета перевірки планові та позапланові перевірки можуть бути 

цільовими, комплексними, контрольними: 

цільова перевірка – планова або позапланова перевірка, під час якої перевіряється 

один або декілька напрямків правової освіти; 

комплексна перевірка – планова або позапланова перевірка, під час якої 

перевіряються всі напрями правової освіти;  

контрольна перевірка – планова або позапланова перевірка стану правової освіти 

об’єкта перевірки, яка проводиться посадовими особами органу юстиції відповідно до їх 

функціональних повноважень щодо реалізації об’єктом перевірки рекомендацій органів 

юстиції, наданих під час попередніх перевірок. 

Правова освіта полягає у здійсненні комплексу заходів виховного, навчального та 

інформаційного характеру, спрямованих на створення умов для набуття громадянами 

обсягу правових знань та навичок у їх застосуванні, необхідних для реалізації 

громадянами своїх прав і свобод, а також виконання покладених на них обов’язків. 

 Органи юстиції можуть практикувати проведення спільних перевірок з органами 

управління освітою. При цьому до складу робочої групи з проведення перевірки (за 

згодою) залучаються представники цих органів.  

Основними завданнями перевірки є: 

- встановлення фактичного стану справ у навчальному закладі щодо організації та 

здійснення правоосвітньої та правовиховної роботи; 

-  вироблення та надання (на підставі аналізу матеріалів перевірки) практичних 

рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності з питань, що перевірялися, 

усунення виявлених недоліків та запобігання їх у подальшому; 

- узагальнення та поширення позитивного досвіду роботи з питань організації 

правової освіти та правовиховної роботи. 
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