
 

Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 

  

Розпорядження 
 

від  17  листопада  2015 р.                          №   146   

   

м. Знам’янка 

 
Про проведення тижня  

права в місті Знам’янка 

 

 На виконання розпорядження голови Кіровоградської обласної державної 

адміністрації від 29 вересня 2015 року №384-р «Про проведення у 2015 році в області 

тижня права», на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.08.2015 року 

№871-р «Про затвердження плану заходів з проведення у 2015 році Всеукраїнського 

тижня права», з метою проведення у місті з 07.12.2015 року по 12.12.2015 року тижня 

права, враховуючи важливе значення правової освіти в розбудові України як правової 

держави та з метою виховання у громадян поваги до закону і прав людини, керуючись 

ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Провести в місті тиждень права з 07 по 12 грудня 2015 року. 

2. Затвердити міські заходи з проведення в місті тижня права (додаються). 

3. Керівникам відділів міськвиконкому та відповідальним особам за правоосвітню 

роботу в установі, організації, підприємстві забезпечити проведення заходів, 

присвячених тижню права.  

4. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій міста у рамках 

проведення заходів, присвячених тижню права, провести в трудових колективах 

правові навчання.  

5. Керівникам залучених відділів та служб інформацію щодо проведеного заходу 

протягом наступного робочого дня подавати до відділу інформаційної діяльності 

та комунікацій з громадськістю  (нач. Загородня В.Г.) для оприлюднення на сайті 

Знам’янської міської.  

 

6. Структурним підрозділам міськвиконкому інформацію про стан виконання 

заходів з проведення в місті тижня права надати юридичному відділу (нач. 

Данільченко Ю.В.) до 15 грудня 2015 року.  

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючу справами 

міськвиконкому Меренкову Л.І. 

 

Міський голова                                                          І. Крижановський  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядженням голови 

Знам’янської міської ради 

від 17.11.2015 року № 146 

 

 

З А Х О Д И 

з проведення в місті тижня права  

№ 

з/п 

Зміст  заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

1 Проведення лекцій в рамках роботи правового 

лекторію на теми: 

07.12.2015 – 

    11.12.2015 

 

МЦСССДМ, 

служба у справах 

дітей  - «

Як себе поводити під час контакту з 

правоохоронними органами?» 

 «Юридична відповідальність неповнолітніх» 

2 Відеолекторій в рамках роботи правового 

лекторію на тему: 

07.12.2015 – 

    12.12.2015 

 

МЦСССДМ, 

служба у справах 

дітей  - «Правова свідомість громадян. Виховні 

колонії для неповнолітніх ч. 2» 

3 Консультування батьків з питань захисту 

прав дітей, та роз’яснення прав і обов’язків 

членів родини  у сім’ях. 

07.12.2015 – 

    12.12.2015 

 

МЦСССДМ, 

служба у справах 

дітей 

4 Надання індивідуальних консультацій 

отримувачам послуг в рамках роботи 

ЦСССДМ, з метою розповсюдження 

інформації про права людини та захист цих 

прав 

07.12.2015 – 

    12.12.2015 

 

МЦСССДМ, 

служба у справах 

дітей 

5 Розповсюдження соціальної реклами і 

акцидентної продукції про права дитини у 

формі флаєрів та наліпок та про права людини 

та захист цих прав 

07.12.2015 – 

    12.12.2015 

 

МЦСССДМ, 

служба у справах 

дітей 

6 Захід - Правове перехрестя «Людина у світі 

законів» 

07.12.2015 – 

    12.12.2015 

ЦБС 

Відділ культури і 

туризму 

7 Правовий екскурс «Подорож країною Закону» 

 

07.12.2015 – 

    12.12.2015 

ЦБС 

Відділ культури і 

туризму 

8 Бесіда «Правові основи військової служби». 

 

07.12.2015 – 

    12.12.2015 

ЦБС 

Відділ культури і 

туризму 

9 Проведення соціальної акції «Ти маєш право 

знати»  

10.12.2015, 

навчальні 

заклади міста  

Відділ молоді та 

спорту 

10 Проведення інформаційної акції з питань 

попередження насильства в сім’ї в ЗМІ міста 

та на сайті міськвиконкому. 

10.12.2015 Відділ молоді та 

спорту 

11 Проведення навчання з працівниками 

територіального центру соціального 

обслуговування  (надання соціальних послуг)  

(Костюкевич Л.В., Костікова Т.М.) 

07.12.2015  - 

12.12.2015  

Управління 

соціального 

захисту 

12 Проведення заняття “Права людини” з нагоди 

проголошення загальної Декларації прав 

11.12.2014 Управління 

соціального 



людини (Волошина А.М.). захисту 

13 Забезпечення через громадську приймальню 

надання безоплатної первинної правової 

допомоги отримувачам державних соціальних 

допомог (спеціалісти центру). 

07.12.2015  - 

12.12.2015  

Управління 

соціального 

захисту 

14 Забезпечення проведення заходів до 

Всеукраїнського тижня права у закладах 

освіти міста 

Згідно окремих 

планів 

07.12.2015 - 

12.12.2015 

Відділ освіти 

15 Проведення Єдиного дня інформування до 

Всеукраїнського тижня права з нагоди 

проголошення Загальної декларації прав 

людини. 

10.12.2015 Юридичний 

відділ  

16 Семінар – практикум з відповідальними 

особами за правові навчання, присвячений 

проблематиці прав людини. 

 

10.12.2015 Юридичний 

відділ 

17 Надання консультацій громадянам з питань  

реалізації і захисту прав людини. 

07.12.2015  - 

12.12.2015 

Юридичний 

відділ 

18 Розміщення в засобах масової інформації 

публікацій, присвячених питанням реалізації 

та захисту прав людини (міська газета 

«Знам’янські вісті», web-сайт Знам’янської 

міської ради). 

12.12.2015 Юридичний 

відділ 

19 Проведення правових навчань з трудовим 

колективом виконавчого комітету та управлінь 

Знам’янської міської ради 

02.12.2015 Юридичний 

відділ 

20 Висвітлення на веб-сайті міської ради заходів 

по проведенню Тижня права 

07.12.2015  - 

12.12.2015 

Відділ 

інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю 

 


