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П Л А Н 
заходів з проведення в області у 2019 році Всеукраїнського тижня права 

 

1. Організувати і провести у закладах загальної середньої освіти Всеук-
раїнський урок “Права людини” з нагоди проголошення Загальної декларації 
прав людини, у рамках якого висвітлити питання міжнародно-правових стан-
дартів у сфері захисту прав людини, поняття і сутності прав людини, основних 
механізмів їх захисту. 

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

10 грудня 2019 року 

2. Організувати проведення в закладах загальної середньої освіти вихов-
них уроків для дітей різних вікових категорій з метою запобігання дискри-
мінації та насильству в школі. 

Департамент освіти і науки облдержадміні-
страції, Головне територіальне управління 
юстиції в області, райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських (міст обласного зна-
чення) рад за участю Регіонального та місце-
вих центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги 

09-13 грудня 2019 року 

3. Провести в закладах освіти та культури, військових частинах тематичні 
заходи з питань реалізації і захисту прав людини (лекції, науково-практичні 
семінари, бесіди, зустрічі за “круглим столом”, екскурсії, майстер-класи, пра-
вові конкурси, ігри, змагання тощо). 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму, Департамент освіти і науки облдержадмі-
ністрації, Головне територіальне управління юсти-
ції в області, райдержадміністрації, виконавчі комі-
тети міських (міст обласного значення) рад за 
участю Регіонального та місцевих центрів з надан-
ня безоплатної вторинної правової допомоги 

09-13 грудня 2019 року 
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4. Організувати виступи в засобах масової інформації з питань реалізації і 
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. 

Управління інформаційної діяльності та комуні-
кацій з громадськістю, Департамент соціального 
захисту населення облдержадміністрації, Головне 
територіальне управління юстиції в області, рай-
держадміністрації, виконавчі комітети міських (міст 
обласного значення) рад за участю Регіонального та 
місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги 

09-13 грудня 2019 року 

5. Провести з працівниками підприємств, установ та організацій навчан-
ня, лекції, бесіди з питань реалізації і захисту прав людини з метою підвищення 
загального рівня правової культури та набуття громадянами необхідного рівня 
правових знань. 

Головне територіальне управління юстиції в об-
ласті, Хмельницький університет управління 
та права, райдержадміністрації, виконавчі ко-
мітети міських (міст обласного значення) рад 
за участю Регіонального та місцевих центрів з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги 
09-13 грудня 2019 року 

6. Організувати проведення конкурсу та презентацію конкурсних робіт 
(короткометражних фільмів, відеороликів, мультфільмів), присвячених правам 
людини. 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму, Департамент освіти і науки облдержадмі-
ністрації  
09-13 грудня 2019 року 

7. Провести мистецькі виставки, зокрема фотовиставки, засідання книж-
кових клубів, медіатек, презентацій видань про права людини та іншої літера-
тури правового змісту. 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму, Департамент освіти і науки облдержадмі-
ністрації, райдержадміністрації, виконавчі комі-
тети міських (міст обласного значення) рад за 
участю заінтересованих  громадських організацій 
09-13 грудня 2019 року 

8. Організувати показ художніх та документальних фільмів про права 
людини та правозахисну діяльність в Україні. 

Управління культури, національностей, релігій та 
туризму облдержадміністрації 

09-13 грудня 2019 року 
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9. Забезпечити висвітлення у засобах масової інформації та/або соціаль-
них мережах питань проведення реформ у сфері політики центральних органів 
влади із зазначенням реальних результатів діяльності та змін у сфері забез-
печення захисту прав людини. 

Управління інформаційної діяльності та кому-
нікацій з громадськістю облдержадміністрації, 
Головне територіальне управління юстиції в об-
ласті, райдержадміністрації, виконавчі комітети 
міських (міст обласного значення) рад   

09-13 грудня 2019 року 

10. Провести “дні відкритих дверей” в органах виконавчої влади для дітей 
шкільного віку (екскурсії, зустрічі з керівниками органу виконавчої влади). 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад   

09-13 грудня 2019 року 

11. Організувати розміщення на офіційних вебсайтах інформації з питань 
проведення Всеукраїнського тижня права. 

Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпе-
чення апарату, управління інформаційної діяль-
ності та комунікацій з громадськістю обл-
держадміністрації, райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських (міст обласного значення) 
рад 

09-13 грудня 2019 року 

12. Сприяти широкому висвітленню в засобах масової інформації заходів 
з проведення Всеукраїнського тижня права. 

Управління інформаційної діяльності та комуні-
кацій з громадськістю облдержадміністрації, Го-
ловне територіальне управління юстиції в області, 
райдержадміністрації, виконавчі комітети місь-
ких (міст обласного значення) рад за участю 
Регіонального та місцевих центрів з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 

09-13 грудня 2019 року 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації        Оксана САМОЛЮК 


