
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

08 листопада 2019 року 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Старокостянтинів   № 337/2019–р 

 

 

Про проведення в місті в 2019 році 

Всеукраїнського тижня права 
 

 

З метою якісної підготовки та проведення заходів в рамках 

Всеукраїнського тижня права, на підставі Указу Президента України «Про 

всеукраїнський тиждень права» від 08 грудня 2008 року № 1149/2008, 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 року № 568-р 

«Про затвердження плану заходів з проведення у 2019 році Всеукраїнського 

тижня права», відповідно до розпорядження міського голови від 07 листопада 

2019 року № 316/2019-рвс «Про відрядження Мельничука М.С.,                 

Савіцького В.В.», керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити план заходів з проведення в місті в 2019 році 

Всеукраїнського тижня права (додається).  

 

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради  та іншим виконавцям забезпечити виконання заходів, про що 

проінформувати юридично-житловий відділ виконавчого комітету міської 

ради до 11 грудня 2019 року. 

 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Володимира БОГАЧУКА. 

 

 

 

Перший заступник 

міського голови                                    підпис                   Володимир БОГАЧУК 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови  

08 листопада 2019 року № 337/2019-р 

 

 

План 

заходів з проведення в місті в 2019 році Всеукраїнського тижня права 

 

1. Організувати та провести в навчальних закладах міста Всеукраїнський 

урок «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав 

людини, у рамках якого висвітлити питання міжнародно-правових стандартів у 

сфері захисту прав людини, поняття і сутності прав людини, основних 

механізмів їх захисту. 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

02 грудня 2019 року. 

 

2. Організувати проведення в закладах середньої освіти виховних уроків 

для дітей різних вікових категорій з метою запобігання дискримінації (за 

ознаками статі, віку, кольору шкіри) та насильства в школі (булінг). 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; рекомендувати 

центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги; 

02-06 грудня 2019 року. 

 

3. Організувати та провести в закладах освіти та культури, військових 

частинах тематичні заходи з питань реалізації і захисту прав людини (лекції, 

науково-практині семінари, бесіди, зустрічі за «круглим столом», екскурсії, 

майстер-класи, правові конкурси, ігри, змагання тощо). 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету 

міської ради, управління освіти 

виконавчого комітету міської ради; 

рекомендувати 

Старокостянтинівському гарнізону; 

03 грудня 2019 року. 

 

4. Організувати виступи в засобах масової інформації з питань реалізації і 

захисту прав людини, у тому числі соціально незахищених верств населення, 

учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, внутрішньо 

переміщених осіб та постраждалих внаслідок зазначеної операції. 

Відділ інформаційного забезпечення 

виконавчого комітету міської ради,  
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Продовження додатка 

 

управління соціального захисту 

населення, управління культурної 

політики і ресурсів виконавчого 

комітету міської ради, відділ 

внутрішньої політики виконавчого 

комітету міської ради; 

02-04 грудня 2019 року. 

 

5. Провести з працівниками підприємств, установ та організацій 

навчання, лекції, бесіди з питань реалізації і захисту прав людини з метою 

підвищення загального рівня правової культури та набуття громадянами 

необхідного рівня правових знань. 

Юридично-житловий відділ 

виконавчого комітету міської ради; 

02-04 грудня 2019 року. 

 

6. Організувати проведення конкурсу та презентацію конкурсних робіт 

(короткометражних фільмів, відеороликів, мультфільмів), присвячених правам 

людини. 

Управління освіти виконавчого 

комітету міської ради, управління 

культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради, 

управління у справах сім’ї та молоді 

виконавчого комітету міської ради; 

02-04 грудня 2019 року. 

 

7. Організувати проведення книжкових виставок, у тому числі 

фотовиставок, засідань книжкових клубів, медіа тек, презентацій видань про 

права людини та іншої літератури правового змісту. 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету 

міської ради, управління освіти 

виконавчого комітету міської ради, 

відділ з питань внутрішньої політики 

виконавчого комітету міської ради; 

02-06 грудня 2019 року. 

 

8. Організувати проведення лекцій, бесід, роз’яснень з питань реалізації і 

захисту прав людини серед засуджених осіб в рамках роботи спостережної  
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комісії виконавчого комітету міської ради. 

 

Спостережна комісія виконавчого 

комітету міської ради; 

грудень 2019 року. 

 

9. Організувати показ художніх та документальних фільмів про права 

людини та правозахисну діяльність в Україні. 

Управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету 

міської ради, управління освіти 

виконавчого комітету міської ради; 

02-06 грудня 2019 року. 

 

10. Забезпечити висвітлення у засобах масової інформації та/або у 

соціальних мережах питань проведення реформ у сфері політики центральних 

органів влади із зазначенням реальних результатів діяльності та змін у сфері 

забезпечення захисту прав людини. 

Відділ інформаційного забезпечення 

виконавчого комітету міської ради 

відділ з питань внутрішньої політики 

виконавчого комітету міської ради; 

02-06 грудня 2019 року. 

 

11. Організувати розміщення на офіційних вебсайтах інформації з питань 

проведення Всеукраїнського тижня права. 

Відділ інформаційного забезпечення 

виконавчого комітету міської ради, 

відділ з питань внутрішньої політики 

виконавчого комітету міської ради, 

рекомендувати центру з надання 

безоплатної вторинної правової 

допомоги; 

грудень 2019 року. 

 

 

 

Керуючий справами                         підпис                             Валентина ЯНЗЮК 

 


