
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

від_09.10.2019 № 551рг 

м. Покровськ 

 

Про проведення Всеукраїнського тижня права  

на території міста Покровська у 2019 році  

 

На виконання пункту 2 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 Указу Президента України від 08 

грудня 2008 року №1149/2008 «Про Всеукраїнський тиждень права», розпорядження 

голови Донецької обласної державної адміністрації Донецької обласної військово-

цивільної адміністрації від 27.09.2019 №1025/5-19 «Про проведення у 2019 році 

Всеукраїнського тижня права на території Донецької області», керуючись статтями 

42,59,73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 

1.Затвердити план заходів щодо проведення Всеукраїнського тижня права  

(далі міський план заходів) на території міста Покровська на 2019 рік (додається).  

2. Виконавцям плану заходів забезпечити його реалізацію. Інформацію про 

його виконання подати юридичному відділу міської ради до 16.12.2019 року.  

3. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на 

юридичний відділ міської ради (Білецька), контроль - залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

 

В.п.міського голови        І.Сущенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

    розпорядженням міського голови  

від 09.10.2019 № 551рг 

 

 

План заходів 

щодо  проведення Всеукраїнського тижня права на території міста 

Покровська на 2019 рік 

 

 

  

№ Назва заходу Дата 

проведення 

Відповідальні за 

виконання 

1. Проведення заходів у закладах середньої освіти 

Всеукраїнського уроку «Права людини»  з 

нагоди проголошення Загальної декларації прав 

людини 

10 грудня Відділ освіти 

Покровської 

міської ради    

2. Проведення у закладах загальної середньої 

освіти виховних уроків для дітей з метою  

запобігання дискримінації та насильству  

13 грудня  Відділ освіти 

Покровської 

міської ради, 

Служба у справах 

дітей,   

Покровський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді 

3. Проведення тематичних правоосвітніх заходів 

для військовослужбовців 

12 грудня  Управління  сім’ї, 

молоді та спорту 

міської ради, 

Покровський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді 

4. Організація та проведення семінарів для учнів, 

керівників закладів освіти на актуальні правові 

теми 

11 грудня  Управління  сім’ї, 

молоді та спорту 

міської ради, 

Покровський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді, відділ 

освіти 

5. Проведення правопросвітницької акції «Знаток 

Декларації про права людини» 

13 грудня Покровський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 



молоді, відділ 

освіти 

6. Проведення квестів з питань захисту прав 

людини для учнів закладів загальної середньої 

освіти 

9-15 

грудня  

Відділ освіти 

міської ради 

7. Проведення інтерактивних семінарів, тренінгів 

з тем: «Попередження проступків і 

правопорушень», «Права громадян України», 

«Кожна дитина має право», «Злочин можна 

попередити», «Підлітки мають знати свої 

права» 

09-13 

грудня 

Відділ освіти 

міської ради, 

Покровський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді 

8. Проведення конкурсів малюнків, плакатів з 

тематики: «Я маю право!», «Права людини», 

«Мої права», «Особливості толерантного 

спілкування в соціумі» 

09-13 

грудня 

Служба у справах 

дітей міської ради, 

відділ освіти 

міської ради, 

Управління  сім’ї, 

молоді та спорту 

міської ради 

9. Проведення роз’яснювальної роботи з сім’ями 

(батьками та дітьми), які опинились у складних 

життєвих обставинах, з питань захисту та 

реалізації прав людини 

10-13 

грудня 

Служба у справах 

дітей міської ради 

10. Проведення виставок літератури про права 

людини та іншої літератури правового змісту в 

закладах освіти та бібліотеках міста  

09-13 

грудня 

Відділ культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини міської 

ради  

11. Проведення зустрічей з лідерами учнівського 

самоврядування закладів загальної середньої 

освіти міста на тему: «Права людини у 

сучасному світі»  

09-13 

грудня 

Служба у справах 

дітей міської ради, 

відділ освіти 

12. Організація та проведення виховних годин у 

закладах загальної середньої освіти з тем: 

«Шкільний булінг», «Права людини в сучасних 

реаліях», «Я і закон», «Агресія в сім’ї: причини 

та наслідки», «Декларація прав людини в 

історичній ретроспективі людства», «Живи за 

правилами», «Сила закону», «Мандрівка у світ 

правознавства», «Закони у житті твоєї сім’ї», 

«Ти- споживач», «Світ у тенах корупції» тощо 

09-13 

грудня 

Служба у справах 

дітей міської ради, 

відділ освіти, 

Покровський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді 

13. Проведення тематичних заходів (лекції, бесіди, 

«круглі столи», правові конкурси, ігри, 

змагання тощо)  

09-13 

грудня 

Служба у справах 

дітей міської ради, 

Покровський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді, відділ 

освіти 



14. Проведення «круглих столів» з питань 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, які 

виховуються в дитячих будинках сімейного 

типу, прийомних сім’ях, у сім’ях опікунів та 

піклувальників  

09-13 

грудня 

Служба у справах 

дітей міської ради 

 

15. Проведення заходів з правового інформування 

прийомних батьків, батьків-вихователів, 

опікунів, піклувальників з метою підвищення їх 

виховного потенціалу та правової обізнаності 

09-13 

грудня  

Служба у справах 

дітей міської ради 

 

16. Надання безоплатної первинної правової 

допомоги населенню з питань реалізації і 

захисту прав людини  

09-13 

грудня 

Юридичні служби 

структурних 

підрозділів міської 

ради  

17. Проведення навчальних семінарів та лекцій в 

структурних підрозділах міської ради  з питань 

соціального захисту населення  

09-13 

грудня 

Управління 

соціального 

захисту населення 

міської ради 

18. Проведення «Днів відкритих дверей» в органах 

місцевого самоврядування із запрошенням дітей 

шкільного віку 

09-13 

грудня 

Відділ освіти 

міської ради, 

відділ з 

організаційної 

роботи міської 

ради 

19. Проведення тематичних занять-тренінгів у 

закладах освіти  за участю фахівців права з 

моделюванням ситуацій, під час яких учні 

отримають навички реалізації своїх прав 

За окремим 

графіком 

Управління  сім’ї, 

молоді та спорту 

міської ради 

20. Організувати на період проведення тижня права 

розміщення інформаційних стендів з щоденним 

оновленням правової інформації та 

обов’язковим зазначенням найближчих центрів 

надання безоплатної правової допомоги 

За окремим 

графіком 

Управління 

соціального 

захисту населення 

міської ради 

21. Організація та проведення виступів в засобах 

масової інформації з питань реалізації та 

захисту прав людини, зокрема соціально 

незахищених верств населення, учасників 

антитерористичної операції\операції 

об’єднаних сил, членів їх сімей, внутрішньо 

переміщених осіб та постраждалих внаслідок 

зазначеної операції 

09-13 

грудня 

Управління 

соціального 

захисту населення 

міської ради 

23. Сприяння широкому висвітленню в засобах 

масової інформації, соціальних мережах заходів 

з проведення Всеукраїнського тижня права на 

території міста Покровська 

Протягом 

грудня 

Відділ з 

інформаційної та 

внутрішньої 

політики міської 

ради 

24. Розміщення на офіційному веб-сайті міської 

ради інформації про проведення 

Всеукраїнського тижня права  

Протягом 

грудня 

Відділ з 

інформаційної та 

внутрішньої 

політики міської 



ради, Відділ освіти 

міської ради, 

Служба у справах 

дітей міської ради, 

Управління 

соціального 

захисту населення 

міської ради 

Покровський 

міський центр 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді, 

Управління  сім’ї, 

молоді та спорту 

міської ради 

 

 

 

Керуючий справами  

виконкому міської ради        А.Жук 

 

План заходів щодо  проведення Всеукраїнського тижня права розроблений 

юридичним відділом міської ради 

 

 

В.о.начальника відділу        Т.Білецька 


