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П Л А Н 
заходів з проведення в області у 2016 році Всеукраїнського тижня права  

 

1. Організація та проведення у навчальних закладах, закладах культури, 
військових частинах тематичних заходів інформаційного, освітнього та вихов-
ного характеру (лекцій, бесід, зустрічей за “круглим столом”, правових кон-
курсів, ігор, змагань тощо) за участю представників органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, громадських організацій, політичних пар-
тій, народних депутатів України, діячів науки і культури, спрямованих на 
підвищення рівня правової культури, поширення знань про права та свободи 
людини і громадянина та набуття навичок у їх застосуванні. 

Управління культури національностей, релі-
гій та туризму, департаменти соціального 
захисту населення, освіти і науки облдерж-
адміністрації, Головне територіальне управ-
ління юстиції в області 

05-09 грудня 2016 року  

2. Організація та проведення книжкових виставок, презентацій видань 
про права людини та іншої літератури правового змісту, ознайомлення з 
матеріалами, представленими на них; оформлення у військових частинах, нав-
чальних закладах, закладах культури, інших установах та організаціях тема-
тичних стендів. 

Управління культури, національностей, релі-
гій та туризму, Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, ви-
конавчі комітети міських (міст обласного зна-
чення) рад 

05-09 грудня 2016 року  

3. Проведення у навчальних закладах Всеукраїнського уроку “Права 
людини” з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини. 

Департамент освіти і науки облдержадміні-
страції, Головне територіальне управління 
юстиції в області, райдержадміністрації, ви-
конавчі комітети міських (міст обласного зна-
чення) рад  

09 грудня 2016 року 
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4. Виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів право-
роз’яснювального характеру. 

Головне територіальне управління юстиції 
в області 

05-09 грудня 2016 року 

5. Організація та надання безоплатної правової допомоги з питань 
реалізації та захисту прав людини. 

Головне територіальне управління юстиції 
в області 

05-09 грудня 2016 року 

6. Організація в районах, містах області виступів на місцевих радіо- та 
телеканалах зустрічей, нарад, семінарів, конференцій, брифінгів, “круглих сто-
лів” з трудовими колективами установ, підприємств, організацій, головами 
ОСББ з питань спрощеного порядку надання субсидій, заповнення заяв та 
декларацій тощо. 

Департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації   
05-09 грудня 2016 року 

7. Проведення в інтернатних установах області особистих бесід з меш-
канцями, сприяння у вирішенні питань паспортизації, встановлення недієздат-
ності тощо. Надання із залученням фахівців консультативної допомоги щодо 
вирішення проблемних питань підопічних інтернатних установ. Проведення 
роз’яснювальної роботи з питань захисту прав спадщини, майна, житла та 
інших проблемних питань. 

Департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації   
05-09 грудня 2016 року 

8. Проведення зустрічі з пацієнтами, колективом Хмельницького облас-
ного госпіталю ветеранів війни та консультування громадян щодо оформлення 
субсидій, допомог, пільг, компенсацій обговорення проблемних питань та  
шляхів їх вирішення. 

Департамент соціального захисту населення 
облдержадміністрації   
05-09 грудня 2016 року 

9. 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. 

Департамент соціального захисту населення, 
управління інформаційної діяльності та ко-
мунікацій з громадськістю облдержадміні-
страції, Головне територіальне управління 
юстиції в області 

05-09 грудня 2016 року 
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10. Організація розміщення на офіційному веб-сайті облдержадміністра-
ції інформаційного банеру та його наповнення матеріалами, що стосуються 
проведення Всеукраїнського тижня права.  

Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпе-
чення апарату, управління інформаційної ді-
яльності та комунікацій з громадськістю обл-
держадміністрації 

05-09 грудня 2016 року 

11. Сприяння широкому висвітленню в засобах масової інформації захо-
дів з проведення Всеукраїнського тижня права. 

Управління інформаційної діяльності та ко-
мунікацій з громадськістю облдержадміні-
страції, Головне територіальне управління 
юстиції в області 

05-09 грудня 2016 року 
 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 


