
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 
від _19.12.2018__  № ____447 

       м. Покровськ 

 

Про затвердження плану заходів 

з реалізації правопросвітницького проекту 

« Я маю право!» у місті Покровськ  

Донецької області на 2018-2019 рік 

 

 

 З метою забезпечення реалізації конституційних прав громадян знати свої 

права та обов'язки, проведення правоосвітніх заходів, що дозволить консолідувати 

зусилля та поєднати цілі державних органів, приватних та громадських інституцій, 

органів місцевого самоврядування  у напрямі утвердження й забезпечення прав і 

свобод людини, а також  сприяння формуванню правової культури та правової 

свідомості у суспільстві, відповідно до Указу Президента України від 14 листопада 

2017 року № 361/2017 «Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації 

правопросвітницького проекту «Я маю право!», розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 13 вересня 2017 р. № 638-р «Про реалізацію правопросвітницького 

проекту “Я маю право!” у 2017—2019 роках», розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово - цивільної адміністрації від 

22.01.2018 № 70/5-18 «Про Регіональний план заходів з реалізації право 

просвітницького проекту «Я маю право!» на 2018 рік, керуючись статтями 40,59,73 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити план заходів з реалізації правоосвітницького проекту «Я маю 

право!» у місті Покровськ  на 2018-2019 рік (додається). 

2. Відповідальним виконавцям плану заходів інформувати юридичний відділ 

міської ради (Смаль) про його реалізацію   щокварталу до 1 числа місяця, 

наступного за  звітним.  

3. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на 

юридичний відділ міської ради (Смаль), контроль - на керуючого справами 

виконкому міської ради Жук А.В. 

 

 

 

Міський голова                                                                                    Р.В. Требушкін    
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   ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконкому міської 

ради     
від _19.12.2018__  № ____447 

 

ПЛАН 

заходів з реалізації правопросвітницького проекту « Я маю право» у місті 

Покровськ на 2018-2019 роки 
№ 

з/п 

 
Найменування заходу 

Строк 

виконання 

 
Відповідальні за виконання 

Робота в рамках проекту 
1 Врахування при організації 

правоосвітніх заходів актуальних 

блоків норм чинного законодавства, 

спрямованих на захист прав 

громадян, відповідно до потреб 

м.Покровська Донецької області для 

проведення інформаційно- 

просвітницьких кампаній на  

місцевому рівні: 

1) «Реалізація права на освіту дітей, 

які проживають на тимчасово 

непідконтрольній українській владі 

території»;  

2) «Реалізація права на вільний вибір 

місця проживання» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перше 

півріччя 

 

Друге 

півріччя 

Служба у справах дітей, 

Управління сім'ї, молоді та 

спорту Покровської міської 

ради,  відділ освіти міської 

ради,  відділ культури і 

туризму, Покровський 

міський  центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молоді 

 
Превентивні заходи 

2 Підтримка актуальних соціально 

значущих законодавчих змін з прав 

громадян, проведення інформаційно- 

просвітницьких кампаній та 

роз’яснень для населення 

Протягом 
року 

Управління сім'ї, молоді та 

спорту міської ради, 

служба у справах дітей  

міської ради, управління 

соціального захисту 

населення міської ради, 

відділ освіти міської ради, 

відділ культури і туризму, 

Покровський міський  

центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді 
3 Проведення інформаційно-

просвітницьких заходів щодо 

правового виховання, подолання 

правового нігілізму та 

стимулювання правомірної 

поведінки у відповідних сферах 

Протягом 
року 

Управління сім'ї, молоді та 

спорту міської ради, 

управління соціального 

захисту населення міської 

ради, відділ освіти міської 

ради, відділ культури і 

туризму, Покровський 

міський  центр соціальних 
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служб для сім’ї, дітей та 

молоді. 

 
 

Проведення інформаційно-просвітницьких кампаній 
 

4 Забезпечення виготовлення 

інформаційних друкованих та 

електронних матеріалів (зокрема, 

буклетів, бюлетенів, брошур тощо) 

на правову тематику відповідно до 

інтересів цільової аудиторії та з 

урахуванням блоків законодавства, 

актуальних для роз’яснення в 

Донецькій області Протягом року 

Департамент інформаційної та 

внутрішньої політики 

облдержадміністрації, Головне 

територіальне управління юстиції у 

Донецькій області 

Протягом 

року 

Відділ з організаційної 

роботи міської ради 

5 Розповсюдження серед населення, 

підприємств, установ, організацій, 

навчальних закладів інформаційних 

друкованих та електронних 

матеріалів (зокрема, буклетів, 

бюлетнів, брошур тощо) на правову 

тематику відповідно до інтересів 

цільової аудиторії та з урахуванням 

блоків законодавства, актуальних 

для роз’яснення в м.Покровську 

Донецькій області 

Протягом 

року 

Управління сім'ї, молоді та 

спорту Покровської міської 

ради, управління 

соціального захисту 

населення міської ради, 

відділ освіти міської ради, 

відділ культури і туризму, 

Покровський міський  

центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді,  

  

6 Підготовка для розміщення 

зовнішньої інформаційно - 

соціальної реклами з питань 

реалізації правопросвітницького 

проекту “Я маю право!” 

Протягом 

року 

Відділ з організаційної 

роботи міської ради 

7 Розміщення зовнішньої реклами, як 

соціальної (зокрема плакатів, 

бігбордів) з питань реалізації 

проекту на вулицях, в громадському 

транспорті, громадських місцях 

Протягом 

року 

Відділ з організаційної 

роботи міської ради 

 

8 Висвітлення заходів з реалізації 

правопросвітницького проекту “Я 

маю право!” у засобах масової 

інформації, соціальних мережах та 

на веб-сайтах 

Протягом 

року 

Управління сім'ї, молоді та 

спорту Покровської міської 

ради, служба у справах 

дітей  міської ради, 

управління соціального 

захисту населення міської 

ради, відділ освіти міської 

ради, відділ культури і 

туризму, Покровський 
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міський  центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молоді, відділ з 

організаційної роботи 

міської ради 

 

9 Організація виступів у засобах 

масової інформації з питань 

роз’яснення громадянам 

гарантованих їм Конституцією та 

законами України прав у різних 

сферах життя 

Протягом 

року 

Управління сім'ї, молоді та 

спорту Покровської міської 

ради, служба у справах 

дітей  міської ради, 

управління соціального 

захисту населення міської 

ради, відділ освіти міської 

ради, відділ культури і 

туризму, Покровський 

міський  центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молоді, відділ з 

організаційної роботи 

міської ради 

 

10 Організація трансляції соціальних 

аудіо- та відеороликів на правову 

тематику, створених Міністерством 

юстиції та Головним територіальним 

управлінням юстиції у Донецькій 

області у засобах масової 

інформації, громадських місцях 

 

Протягом 

року 

Відділ з організаційної 

роботи міської ради 

 

 

Забезпечення доступу громадян до системи безоплатної правової допомоги та її 

розвиток 

 

12. Організація надання адресної 

безоплатної правової допомоги 

незахищеним верствам населення 

Протягом 

року 

Юридичний відділ міської 

ради, управління 

соціального захисту 

населення міської ради 

 

Заходи, спрямовані на роботу з окремими категоріями осіб 

 

13. Забезпечення прав учасників 

антитерористичної операції та 

внутрішньо переміщених осіб 

шляхом розробки інформаційних 

матеріалів, інформування у засобах 

масової інформації та надання 

консультацій через громадську 

приймальню та  систему безоплатної 

допомоги 

Протягом 

року 

Юридичний відділ міської 

ради, управління 

соціального захисту 

населення міської ради  

 

Заходи спрямовані на роботу з дітьми та молоддю 
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14 Організація та проведення у школах 

уроків, заходів інформаційного  та 

право освітнього характеру « Я маю 

право» 

Протягом 

року 

відділ освіти міської ради 

15. Забезпечення участі дітей та молоді 

у Всеукраїнському конкурсі «Я маю 

право», присвяченому 

Міжнародному дню захисту прав 

дитини 

Протягом 

року 

Міський відділ освіти,  

міський відділ культури та 

туризму; 

17 Організація та проведення у 

закладах освіти лекцій та заходів 

інформаційного та правоосвітнього 

характеру « Я маю право» 

Протягом 

року 

відділ освіти міської ради 

служба у справах дітей  

міської ради, Покровський 

міський  центр соціальних 

служб для сім’ї, дітей та 

молоді. 

 

 

 

Керуючий справами виконкому  

ради                                                                                                     А.В. Жук 

 

 

План  заходів з реалізації правопросвітницького проекту « Я маю право» у 

місті Покровськ на 2018-2019 роки підготовлено юридичним відділом Покровської 

міської ради  

 

 

 

Начальник юридичного відділу міської ради    О.П.Смаль 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


