
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

07 лютого 2018 року  Старокостянтинів   № 41/2018–р 

 

Про затвердження плану 

заходів на 2018 рік з реалізації 

правопросвітницького проекту 

«Я маю право!» 
 

 

З метою формування у суспільстві правової культури та правової 

свідомості, сприяння підвищенню рівня знань та поінформованості громадян 

щодо реалізації та захисту своїх прав, гарантованих Конституцією та 

законами України у різних сферах життя, враховуючи Указ Президента 

України від 14 листопада 2017 року № 361/2017 «Про оголошення в Україні 

2018 року Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!», 

розпорядження голови  Хмельницької обласної державної адміністрації від 

17.01.2018 № 112/2018-р «Про план обласних заходів на 2018 рік з реалізації 

правопросвітницького проекту «Я маю право!», керуючись ст.42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити план заходів на 2018 рік з реалізації правопросвітницького 

проекту «Я маю право!» у м. Старокостянтинів (додається). 

 

2. Структурним підрозділам виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради та іншим виконавцям забезпечити 

виконання вказаних заходів, про що інформувати юридично-житловий відділ 

виконавчого комітету міської ради щоквартально до 01 числа місяця, 

наступного за звітним, для подальшого узагальнення та інформування 

Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області. 

 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови Богачука В.В. 
 

 

 

Міський голова                                  підпис                                   М. Мельничук



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

07 лютого 2018 року № 41/2018-р 

 

 

 

План 

заходів на 2018 рік з реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!» 

 

1. Залучення учнів закладів загальної середньої освіти міста до участі у 

Всеукраїнській олімпіаді з правознавства. 

 

Управління освіти виконавчого комітету 

міської ради; 

листопад — грудень 2018 року. 

 

2. Проведення просвітницької акції «Єдина система місцевих петицій у 

м. Старокостянтинів — що це?». 

 

Управління освіти, відділ 

інформаційного забезпечення, відділ 

внутрішньої політики виконавчого 

комітету міської ради; 

травень 2018 року. 

 

3. Оформлення в закладах освіти виставок тематичної літератури, 

інформаційних стендів «Я маю право», проведення конкурсів та інших заходів, 

спрямованих на підвищення рівня знань дітей щодо гарантованих їм 

Конституцією та законами України прав у різних сферах суспільного життя, 

трансляція в закладах освіти соціальних відеороликів щодо прав дітей, 

протидії торгівлі людьми, профілактики виявів ксенофобії, проведення 

виховних годин «Права людини — найвища цінність». 

 

Управління освіти, відділ культури, 

туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської 

ради; 

протягом року. 

 

4. Забезпечити розміщення зовнішньої реклами як соціальної (зокрема, 

плакатів, біл-бордів, сіті-лайтів) на вулицях, громадському транспорті, 

громадських місцях. 

Відділ інформаційного забезпечення, 

відділ з питань внутрішньої політики,  
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Продовження додатка 

 

управління економіки, управління 

соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради; 

протягом року. 

 

5. Залучення дітей до участі в міському конкурсі на кращого ерудита 

серед учнівської молоді «Місто-діти-влада» та міському брейн-ринзі для учнів 

5-х класів «Моя позиція». 

 

Управління освіти, відділ культури, 

туризму та охорони культурної 

спадщини виконавчого комітету міської 

ради; 

протягом року. 

 

6. Впровадження в закладах загальної середньої освіти міста міжнародних 

проектів «Демократична школа», «Школа - територія прав людини», 

«Особиста гідність. Безпека життя. Громадська позиція». 

 

Управління освіти, відділ культури, 

туризму та охорони культурної 

спадщини, управління у справах сім’ї та 

молоді виконавчого комітету міської 

ради; 

протягом року. 

 

7. Проведення просвітницької роботи юрисконсультами та фахівцями із 

соціальної роботи з питань роз’яснення норм сімейного, трудового, житлового, 

адміністративного, кримінального законодавства, обмеження перебування 

дітей без нагляду на вулиці, для учнівської та студентської молоді на базі 

навчальних закладів міста та з вихованцями підліткових клубів. 

 

Відділ культури, туризму та охорони 

культурної спадщини, управління освіти, 

відділ з питань внутрішньої політики, 

управління соціального захисту 

населення, служба у справах дітей 

виконавчого комітету міської ради; 

протягом року. 
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Продовження додатка 

 

8. Забезпечити організацію виступів у засобах масової інформації з 

питань роз’яснення громадянам гарантованих їм Конституцією та законами 

України прав у різних сферах життя. 

 

Юридично-житловий відділ, управління 

соціального захисту населення, відділ з 

питань внутрішньої політики 

виконавчого комітету міської ради; 

квітень, липень, жовтень 2018 року. 

 

9. Провести навчання з прав людини для працівників виконавчого 

комітету міської ради. 

 

Юридично-житловий відділ виконавчого 

комітету міської ради; 

протягом року. 

 

10. Забезпечити надання адресної безоплатної правової допомоги 

незахищеним верствам населення. 

 

Юридично-житловий відділ, управління 

соціального захисту населення, служба у 

справах дітей, управління у справах сім’ї 

та молоді  виконавчого комітету міської 

ради; 

протягом року. 

 

11. Розміщення соціальної реклами про проект «Я маю право!» 

 

Відділ інформаційного забезпечення, 

відділ з питань внутрішньої політики 

виконавчого комітету міської ради; 

лютий 2018 року. 

 

 

 

Керуючий справами                              підпис                                        В. Янзюк  

 
 


