
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
Про проведення в місті 

Всеукраїнського тижня права 

 

 

З метою реалізації Указу Президента України від 08 грудня 2008 року № 1149/2008 

«Про Всеукраїнський тиждень права», на виконання розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 31 серпня 2016 року № 627-р «Про затвердження плану заходів з проведення у 

2016 році Всеукраїнського тижня права», розпорядження голови Хмельницької обласної 

державної адміністрації від 29.09.2016 року № 414/2016-р «Про проведення в області 

Всеукраїнського тижня права», з метою виховання у громадян поваги до закону і прав 

людини, керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити план заходів з проведення Всеукраїнського тижня права в місті 

Старокостянтинів (додається).  

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету міської ради та іншим 

виконавцям забезпечити виконання вказаних заходів, про що проінформувати юридично-

житловий відділ виконавчого комітету міської ради до 05 січня 2017 року. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради Янзюк В.М. 

 

 

 

Міський голова                                      підпис                                                М. Мельничук 

 

 

14 листопада 2016 року  Старокостянтинів   №441/2016-р 

 
 

                                                  

 



Додаток  

до розпорядження міського голови 

14 листопада 2016 року №441/2016-р 
 

План 

заходів з проведення у місті Всеукраїнського тижня права  

 

1. Проведення в загальноосвітніх, професійно-технічних і позашкільних навчальних 

закладах лінійки присвяченої  відкриттю Тижня права. 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

05 грудня 2016 року. 

2. Проведення Всеукраїнського уроку «Права людини» з нагоди проголошення 

Загальної декларації прав людини. 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

09 грудня 2016 року. 

3. Проведення книжкових виставок, презентацій видань про права людини та іншої 

літератури правового змісту, ознайомлення з матеріалами, представленими на них, 

оформлення тематичних стендів у навчальних закладах, розміщення на офіційних веб-

сайтах навчальних закладів інформаційних банерів та їх наповнення матеріалами, що 

стосується проведення Всеукраїнського тижня права. Конкурс малюнків «Права дітей – 

очима дітей». 

Управління освіти, відділ культури, 

туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради; 

05-12 грудня 2016 року. 

4. Організація та проведення в навчальних закладах, закладах культури, закладах для 

дітей і молоді практичних заходів інформаційного, освітнього та виховного характеру 

(лекції, бесіди, зустрічі за круглим столом, конкурси, змагання тощо), спрямованих на 

підвищення рівня правової культури, поширення знань про права і свободи людини і 

громадянина та набуття навичок у їх застосуванні. 

Управління освіти, відділ культури, 

туризму та охорони культурної спадщини, 

центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської 

ради; 

05-09 грудня 2016 року. 

5. Проведення лекції «Мир і спокій не дива, просто знай свої права» для дітей з 

сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах. 

Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді виконавчого комітету міської 

ради; 

07 грудня 2016 року. 

6. Проведення зустрічі з членами громадських організацій міста та консультування 

громадян щодо оформлення субсидій, допомог, пільг, компенсацій обговорення 

проблемних питань та шляхів їх вирішення. 

Управління соціального захисту 

населення, юридично-житловий відділ 

виконавчого комітету міської ради; 

08 грудня 2016 року. 
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7. Проведення в бібліотеці для дітей інформаційної години «Великі права маленької 

дитини». 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини виконавчого 

комітету міської ради; 

08 грудня 2016 року. 

8. Організація виступів у засобах масової інформації з питань реалізації і захисту 

прав людини, у тому числі учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, 

постраждалих внаслідок зазначеної операції та внутрішньо переміщених осіб. 

Юридично-житловий відділ, відділ 

інформаційного забезпечення, управління 

соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

грудень 2016 року. 

9. Проведення у трудових колективах навчань, лекцій, бесід з питань реалізації та 

захисту прав людини. 

Юридично-житловий відділ, керівники 

структурних підрозділів виконавчого 

комітету міської ради; 

08-13 грудня 2016 року. 

10. Надання безоплатної первинної правової допомоги населенню з питань реалізації 

і захисту прав людини з використанням  мережі правових громадських приймалень. 

Юридично-житловий відділ виконавчого 

комітету міської ради; 

08-13 грудня 2016 року. 

11. Забезпечення широкого висвітлення в засобах масової інформації заходів з 

проведення Всеукраїнського тижня права в місті. 

Комунальне підприємство редакції газети 

«Наше місто», міське радіомовлення, 

відділ інформаційного забезпечення 

виконавчого комітету міської ради; 

грудень 2016. 

  

 

 

Керуючий справами                           підпис                              В. Янзюк



 


