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    Ррозбудова громадянського суспільства, демократичної 

правової держави безпосередньо пов’язана з розвитком 

правової свідомості та  правової культури населення.  

   Бібліотеки виступають найбільшим конгломератом 

правової інформації, оперативним каналом правового ін-

формування населення. Діяльність їх має базуватись на 

диференційованому підході, комплексності популяриза-

ції правової культури та різноманітності її форм, виваже-

ному поєднані індивідуальної роботи, наочної популяри-

зації книг та ідей, творчих акцій правової тематики, а та-

кож передбачає обов’язкову координацію з іншими заці-

кавленими установами, закладами, громадськими органі-

заціями, зокрема – правоохоронними. 

 Значне місце у право освітній діяльності бібліотек 

належить Публічним центрам регіональної інформації 

(ПЦРІ). Основними напрямками роботи ПЦРІ є: форму-

вання спеціалізованого фонду законодавчих і норматив-

них документів райдержадміністрацій, районних, місь-

ких, сільських рад; формування банків даних з питань 

економічної, господарської, соціальної, молодіжної полі-

тики у вигляді тематичних папок та папок-досьє; здійс-

нення інформаційного обслуговування органів місцевого 

самоврядування за визначеними темами; відображення 

матеріалів і документів органів місцевого самоврядуван-

ня в довідково-бібліографічному апараті бібліотек; за-

безпечення населення інформацією з питань діяльності 

органів місцевого самоврядування та з питань економіч-

ної, господарської, соціальної, молодіжної політики. 

Особливе значення слід надавати висвітленню основних 

документів, які формуються за темами «Закони України», 

«Пенсійна реформа», «Земельне законодавство», «Юрист 
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консультує» та ін., бажано створити інформаційні зони: 

«Влада на місцях», «Новини регіону», «Сесії районної 

ради», «Пільги», «Все про субсидії» тощо. Дієвою фор-

мою є інформування та просвітницька робота через що-

квартальні інформаційні списки, тематичні папки, ін-

форм-досьє: «Соціальна реформа», «Нове в законодавстві 

України» «Податкове право», «Місцеві податки, бю-

джет». 

Актуальними залишаються наочні форми роботи, а 

саме: створення у бібліотеках правових куточків, інфор-

маційних стендів, постійно діючих книжкових виставок: 

«Правовий статус людини: гасла і реалії» ,«Знайомтесь: 

новий закон», «Політичні реформи – вимога часу», «Лю-

дина і закон», виставки-діалоги «Твої права – твій за-

хист», «Вчимося жити по закону», експрес-виставки 

«Субсидії для населення», «Вивчаємо Конституцію Укра-

їни», «Правову культуру – громадянам України», куточок 

правової освіти «Знання законів – знання прав», вистав-

ка-кросворд «Аз і Буки правової науки». Книжкові ви-

ставки експонуються окремо, або можуть бути складо-

вою різних форм масових заходів, наприклад, при прове-

дені уроку права «Знаємо та реалізуємо свої права», пра-

вової година «Твоя податкова декларація», «Права люди-

ни в державних документах», «Вивчаємо. Знаємо. Пова-

жаємо», правового столу довідок « Правовий захист не-

молодих людей», правового  рингу «Моя держава – Укра-

їна».  

В рамках Всеукраїнського тижня права доцільно 

провести зустрічі за круглим столом, диспути, години 

спілкування, правознавчі лекторії, правові всеобучі, ве-

чори запитань і відповідей за участю представників ор-
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ганів місцевого самоврядування, правоохоронних орга-

нів, юристів: "Права і закони в твоєму житті", "Я пізнаю 

закон"," "Закон і ми", "Що важливіше: ким бути або 

яким бути", "Ступінь  свободи і міра відповідальності", 

"Права. Обов’язки. Закон" та «День відкритих дверей» 

за участю молодих юристів, які надають безкоштовну 

юридичну допомогу та консультації всім бажаючим, а 

бібліотекарі знайомлять  з виданнями правового спря-

мування. 

Значну увагу варто звернути на популяризацію літе-

ратури з питань державотворення, історії України, про-

ведення  заходів з нагоди Дня незалежності України, Дня 

Конституції «Основний закон держави», «Україна - пра-

вова держава», та ін.  

Добре зарекомендували себе в справі  формування 

правової культури та підвищення правової свідомості 

клуби за інтересами з правого виховання. На засідання 

клубів доцільно запрошувати фахів - юристів, лікарів, 

проводити бесіди, вікторини, конкурси, години інформа-

ції, години права, години цікавих повідомлень та ін. Ко-

рисним є те, що члени клубів мають можливість отрима-

ти необхідну інформацію, підтримку від фахівців щодо 

вирішення проблем правового характеру, безпосередньо 

співставити одержані правові знання з конкретними фо-

рмами поведінки, набути нові відомості з різних галузей 

права, проаналізувати конкретні правові ситуації та са-

мостійно здійснити пошук шляхів їх вирішення. А також 

ці заняття допомагають  підростаючому поколінню адап-

туватися в оточуючому світі, запобігають антисоціаль-

ним проявам, сприяють профілактиці правопорушень. 
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Впровадження в практику роботи бібліотек іннова-

ційних форм роботи та удосконалення методики прове-

дення заходів допоможе у роботі з питань правового ви-

ховання. Книгозбірні повинні  використовувати Інтернет-

ресурси для пошуку та презентації інформації.   Відкриття 

Інтернет-центрів та наявність доступу до Інтернету нада-

ло можливість проводити заходи з використанням новіт-

ніх технологій: сформувати повнотекстові бази даних 

«Зібрання законодавства України», організувати віртуа-

льні подорожі правової тематики, дозволяє бібліотекам 

виконувати різноманітні інформаційні запити, надавати 

відповідні послуги всім зацікавленим структурам і кори-

стувачам.  Інтернет-центри на базі бібліотек потрібно зо-

рієнтувати на обслуговування  соціально незахищених 

верств населення, людей з обмеженими фізичними мож-

ливостями, ветеранів, пенсіонерів, переселенців, учасни-

ків АТО. Здійснювати інформування про зміни в пенсій-

ному, земельному, соціальному законодавстві тощо. До-

лучившись до процесу розвитку електронного урядуван-

ня за сприяння ініціативи «Публічні бібліотеки – мости 

до електронного урядування», яка є частиною Націона-

льного плану дій у рамках «Партнерства «Відкритий 

уряд» (ПВУ), користувачі бібліотеки мають можливість 

заповнити онлайн декларацію, подати електронну звіт-

ність, перевірити наявність власної земельної ділянки в 

Національній кадастровій системі, скористатися послу-

гами на веб-порталі Пенсійного фонду України, перейти 

на сайти урядових, регіональних владних структур та ін-

ше.  

Бібліотеки мають налагодити співпрацю із місцеви-

ми центрами з надання безоплатної вторинної правової 
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допомоги що надають можливість громадянам отримати 

юридичну консультацію або відповідь на проблемні пи-

тання правового характеру та доступ до безоплатної вто-

ринної правової допомоги завдяки Інтернету в бібліотеці.  

 

Адреси та юрисдикція місцевих центрів із надання бе-

зоплатної вторинної правової допомоги в Черкаській 

області 
Єдиний телефонний номер системи безоплатної право-

вої допомоги: 0-800-213-103 

 

Черкаський місцевий центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

м. Черкаси, Черкаський район; 

м. Чигирин, Чигиринський район. 

Електронна адреса: cherkasy1.cherkasy@legalaid.gov.ua 

Директор: Скіць Станіслав Миколайович 

 

Золотоніський місцевий центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги 

м. Золотоноша, Золотоніський район; 

м. Канів, Канівський район; 

смт. Драбів, Драбівський район; 

смт. Чорнобай, Чорнобаївський район. 

Електронна адреса: zolotonosha.cherkasy@legalaid.gov.ua 

Директор: Брус Сергій Миколайович 

 

Смілянський місцевий центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги: 

м. Сміла, Смілянський район; 

м. Кам’янка, Кам’янський район; 

mailto:cherkasy1.cherkasy@legalaid.gov.ua
mailto:zolotonosha.cherkasy@legalaid.gov.ua
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м. Городище, Городищенський район; 

м. Шпола, Шполянський район; 

м. Звенигородка, Звенигородський район; 

м. Корсунь-Шевченківський, Корсунь-

Шевченківський район. 

Електронна адреса: smila.cherkasy@legalaid.gov.ua 

В.о. директора: Савчук Євгеній Володимирович 

 

Уманський місцевий центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги: 

м. Умань, Уманський район; 

м. Тальне, Тальнівський район; 

м. Жашків, Жашківський район; 

м. Христинівка, Христинівський район; 

м. Монастирище, Монастирищенський район; 

смт. Лисянка, Лисянський район; 

смт. Катеринопіль, Катеринопільський район; 

смт. Маньківка, Маньківський район. 

Електронна адреса: uman.cherkasy@legalaid.gov.ua 

тел. (04744) 3-25-33  

В.о. директора: Гребенюк Сергій Анатолійович 
  

  Доречним буде створення і функціонування юридичної 

он-лайн приймальні при бібліотеках, роботу якої спряму-

вати на надання первинної правової допомоги (консуль-

тацій, складання процесуальних документів) та у випад-

ках порушень прав людини, представлення інтересів на-

селення у судових та правоохоронних органах, надавати   

консультації  юристів за допомогою скап-зв’язку. 

Важливим аспектом висвітлення соціально – право-

вої діяльності бібліотек є співпраця із засобами масової 

mailto:smila.cherkasy@legalaid.gov.ua
mailto:uman.cherkasy@legalaid.gov.ua
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інформації про нові надходження з питань правової тема-

тики висвітлювати на сторінках періодичних видань, ви-

ступах на радіо та телебаченні через постійно діючі руб-

рики «Все про закон» та презентувати проведення захо-

дів правової тематики.  

Таким чином, сьогодні, незважаючи на важкі умови 

існування, враховуючи загальнодоступність публічних 

бібліотек, їхні інформаційно – ресурсні можливості, дос-

від працівників у роботі з інформацією, книгозбірні ма-

ють віднайти можливості для задоволення інформацій-

них, соціальних потреб користувачів, стати центром со-

ціально – правової інформації. 
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