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Обласна державна адміністрація

На виконання розпорядження голови облдержадміністрації 08.09.17
№459 з метою створення необхідних умов для набуття широкими верствами
населення правових знань та навичок у застосуванні Загальної декларації прав
людини прийнято відповідне розпорядження голови райдержадміністрації
21.09.2017 №249 „Про заходи із проведення у 2017 році Всеукраїнського
тижня права".
Протягом Всеукраїнського тижня права відповідними структурними
підрозділами райдержадміністрації, відділом „Свалявське бюро правової
допомоги” Мукачівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги проведено ряд заходів, спрямованих на підвищення
правової обізнаності громадян, створення належних умов для набуття
громадянами правових знань, поліпшення правового інформування у
навчальних закладах, інших установах та організаціях району.
Відділом освіти Свалявської райдержадміністрації розроблено заходи
щодо проведення Всеукраїнського тижня права та видано наказ ( №257 від
05.10.2017).
З 04 по 10 грудня 2017 року проведено:
- урочисті загальношкільні лінійки присвячені Всеукраїнському
тижню права;
- 08 грудня 2017 року Всеукраїнський урок „Права людини ” з нагоди
проголошення Загальної декларації прав людини;
- перегляд науково-популярних фільмів „Конвенція про права
дитини”, „Правова кіномережа”, „Реалізація і захист прав людини”,
аналіз фільмів на правову тематику;
- виставки тематичних стіннівок „Права та обов’язки очима дітей ”;
- брейн-ринги „Кращий правознавець”, „Булінг у шкільному
середовищі” серед учнів старших класів;
- тематичні інформаційні стенди „Вивчаємо свої права та обов’язки”;
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- книжкові виставки, презентації видань про права людини та
літератури з правової тематики;
- рольові ігри, казкові вікторини, виховні години, круглі столи та
правова абетка на тему: „Знай і реалізуй свої права” , „ Я маленький
громадянин”,
„Захист прав дитини - це завдання держави”,
„Конвенція ООН про права дитини. Закон і реальність”;
- виставка дитячих малюнків „Права дитини в малюнках”;
- усний журнал на тему „Наші символи – наші святині”;
- захист проектів на тему „Мої обов’язки”;
- конкурс інтелектуальна гра „Найкращий правознавець”, науковопрактична конференція на тему „Право на працю” (Свалявська
гімназія);
- протягом першого семестру 2017 року в усіх навчальних закладах
району проведено загальношкільні батьківські збори за участю
представників органів виконавчої влади, прокуратури, міліції,
юстиції на теми: „Правове виховання підлітків”, „Про правову
культуру учнівської молоді”, „Захист прав неповнолітніх дітей”
тощо.
Службою у справах дітей райдержадміністрації, центром соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді проведено лекцію у Свалявському
професійному будівельному ліцею, прийнято участь в науково-практичній
конференції на тему „Права і обов’язки дітей. Кримінальна та адміністративна
відповідальність неповнолітніх” у загальноосвітній школі №1 міста Свалява та
прийнято участь у засіданні круглого столу в Свалявській гімназії.
На виконання заходів із проведення у 2017 році Всеукраїнського тижня
права працівниками відділу „Свалявське бюро правової допомоги”
Мукачівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової
допомоги проведено наступні заходи:
-01.12.2017 головним спеціалістом відділу „Свалявське бюро правової
допомоги” у Свалявському технічному коледжі з студентами першого курсу
проведено лекцію приурочену до Всеукраїнського тижня права на тему:
„Права людини” з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини. А
також студенти отримали буклети, розроблені Міністерством юстиції України
в рамках проекту „Я МАЮ ПРАВО!”.
-04.12.17 працівники бюро разом з начальником відділу активної
підтримки безробітних Свалявського РЦЗ Миколою Чернуха відвідали
Свалявське відділення Закарпатського обласного центра комплексної
реабілітації інвалідів та дітей інвалідів „Дорога життя”. Мета заходу полягала
у виявленні турботи і милосердя до дітей з особливими потребами, а також
начальник Свалявського бюро правової допомоги Татач Тетяна
проінформувала присутніх батьків та вихователів про те, що за захистом своїх
прав та отриманням правових консультацій вони можуть звернутися до бюро
правової допомоги. В рамках благодійної акції працівниками бюро спільно з

3

представником Свалявського РЦЗ дітям-інвалідам вручено подаруночки
( м’ягкі іграшки, кольоровий папір, олівці, розмальовки та інше).
-06.12.2017 працівники відділу „Свалявське бюро правової допомоги”
разом з головним спеціалістом відділу з питань сім’ї, дітей та праці УСЗН
Свалявської РДА – Калитич Валерією , провідним спеціалістом - Чорій Надією
та інспектором ювенальної превенції Свалявського відділення поліції Заводунов Ярославом відвідали ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів, де провели з учнями
9 та 10 –го класів бесіди правового характеру. Начальник бюро Татач Тетяна
провела Всеукраїнський урок „Права людини” з нагоди проголошення
Загальної декларації прав людини. Калитич Валерія розповіла про проблеми
насильства в сім’ї, функціонування спеціалізованих установ для жертв
насильства в сім’ї, зокрема кризові центри спрямовані на надання комплексної
психологічної, соціально-медичної та іншої допомоги. Наприкінці заходу
присутніх та учнів поінформовано про Всеукраїнський просвітницький проект
Міністерства юстиції України „Я_МАЮ_ПРАВО!” та поширено буклети,
розроблені Міністерством юстиції України в рамках проекту.
-08.12.2017 року в Свалявській районній бібліотеці для читачів проведено
цикл заходів правової тематики в рамках Всеукраїнського тижня права. В
даному заході взяли участь бібліотекар центральної районної бібліотеки
Іржак Мар’яна, начальник відділу „Свалявського бюро правової допомоги”
Татач Тетяна та головний спеціаліст відділу Гончарова Едіта, які ознайомили
присутніх про їхні конституційні права та обов’язки, можливості їх реалізації
та захисту. Проведення Тижня права має на меті формування у молоді
правової обізнаності, правової свідомості і правомірної поведінки. Протягом
Тижня права в бібліотеці діяла книжкова виставка на правову тематику.
На виконання заходів із проведення у 2017 році Всеукраїнського тижня
права оприлюднено в ЗМІ інформацію про проведення Всеукраїнського тижня
права та висвітлено інформацію з питань захисту прав людини, у тому числі
учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та внутрішньо
переміщених осіб. У газеті „Вісті Свалявщини” опубліковано статтю на тему:
„Пільги дітям учасників бойових дій антитерористичної операції, членів їх
сімей та внутрішньо переміщених осіб та постраждалих внаслідок зазначеної
операції.”
Результати проведення зазначених заходів обговорювалися на засіданні
районної міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти
населення 12 грудня 2017 року.
Проведення вказаних заходів протягом Всеукраїнського тижня права,
без сумніву, сприяли підвищенню рівня правової культури широкого кола
громадськості району.
В рамках проведення Всеукраїнського тижня права у закладах культури
та мистецтв району було проведено та організовано тиждень правових знань.
Зокрема, організовано заходи інформаційного, освітнього та виховного
характеру ( лекції, бесіди, зустрічі за круглим столом, конкурси, ігри, тощо ),
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що спрямовані на підвищення рівня правової культури, поширення знань про
права і свободи людини і громадянина та набуття навичок у їх застосуванні.
Оформлено книжкові виставки, тематичні стенди на теми: ,,Українська
державність і Конституція”; ,,Молодь. Право. Мораль”; ,,Через правову
освіту - до правової держави”; ,,Захист прав дітей в Україні”; ,,Діти:
злочин і кара”; ,,Знаємо свої права, виконуємо свої обов'язки” та
презентації видань про права людини та іншої літератури правового змісту,
ознайомлено з матеріалами, представленими на них.
А також в центральній районній бібліотеці, дитячій районній
бібліотеці та бібліотеках - філіях біля книжкових виставок проводяться
бесіди, години цікавих повідомлень, інформаційні
години, години
спілкування на теми: ,,Українське право – надійне знаряддя захисту
інтересів держави, життя, здоров’я, честі і гідності українських громадян”;
,,Юридична
відповідальність
за
правопорушення”;
,,Свобода
і
відповідальність : як ви це розумієте ? ”; ,,Що означає жити красиво? ”; ,,
Конвенція ООН про права дитини” та інші.
Зокрема, в ЦРБ відбулася бесіда з учнями старших класів на тему:
,,Моральність і духовність особистості”; вікторина з користувачами Інтернетцентру ,,Право у нашому житті”.
Працівниками закладів культури проводилася робота по пропаганді
літератури з правових знань. Установи забезпечені основним Законом
України ,,Конституція України”, центральна районна бібліотека одержує
журнал ,,Право України”. Для інформаційної роботи використовуються
газетні та журнальні матеріали, довідкове видання ,,Бібліотека в правовому
полі” , що висвітлюють питання правової тематики. Також було оформлено
та проведено огляд періодичних видань: ,,Нове в законодавстві: коментарі
фахівців” .
В ЦБС сформовано банк даних, що відображає сучасні правові питання
на
теми: ,,Соціальний захист населення”; ,,Місцеве самоврядування:
законодавство, інформація, консультації”. На стелажах: ,,Світ інформації”
розкриті теми соціального страхування, пільги для соціально незахищених
категорій, поради підприємцям
міста, можливості служби зайнятості
населення тощо.
В клубних закладах району проводилися:
- тематичні диспути з правового виховання на теми: „Сільська молодь
України: стан, проблеми та шляхи їх розв’язання”, „Становище сільської
молоді України в демографічному вимірі”; „Державна молодіжна політика на
селі”; „Формування здорового способу життя української молоді”;
„Працевлаштування безробітної молоді села та надання правової допомоги з
даної проблеми”; оформлено книжкові виставки, стенди
на теми:
,,Українська державність і Конституція”; ,,Молодь. Право. Мораль.”; ,,Через
правову освіту - до правової держави”; ,, Захист прав дітей в Україні”;
,,Діти: злочин і кара”; ,,Знаємо свої права, виконуємо свої обов’язки”;
,,Право і молода сім’я”, ,,Правомірна поведінка і правопорушення”;
,,Кримінально - адміністративна відповідальність неповнолітніх”, ,,Знаємо та
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реалізуємо свої права”, ,,Собою керувати вмій”, ,,Твої права, обов'язки,
відповідальність”,,Закон і молодь”; ,,Жити за законами держави”; ,,Я і мої
права” та інші.
-лекції: „Забезпечення мовно – культурних прав національних меншин в
Україні”, „Виникнення, становлення і розвиток символіки в Україні”.
З метою роз’яснення ідейного змісту та юридичної ваги державних
символів України для дітей середнього шкільного віку в клубних закладах
проведено:
- літературні ранки, „круглі столи”,: “Закони моєї Батьківщини”, “Вартові
спокою”, “Мову закону вивчати і знати”, “Закон. Право. Обов’язок”,
“Державні символи України: історія та легенди”, “Що знаєш ти про прапор
наш і герб?”, ”Символи моєї держави”, “Наш прапор – небо голубе над
золотим пшеничним полем”, “Звучить урочисто мелодія гімну: не вмерла,
жива Україна моя!”, які пройшли в таких клубних установах району, як:
с.Сасівка, с.Солочин, с.Росош, с.Черник.
Значну увагу клубні працівники приділяють розвитку знань і уявлень
підлітків про державний устрій України, систему державної влади в нашій
державі, а також способи впливу громадян на прийняття державних рішень.
З цією метою в клубних закладах с.Драчино, с.Сусково, с.Ганьковиця,
проведено інформаційні бесіди на тему: „Що таке демократична держава?”,
„Як можна взяти участь у прийнятті державних рішень?”, „Що таке
Конституція?”, тощо.
Протягом Всеукраїнського тижня права відділом „Свалявське бюро
правової допомоги” Мукачівського місцевого центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги, райдержадміністрацією, службою у справах
дітей надано 45 безкоштовних правових допомог малозабезпеченим верствам
населення. Загалом, членами МКМР з правової освіти населення було
проведено понад 14 лекцій у навчальних закладах та понад 28 заходів,
спрямованих на підвищення правосвідомості громадян.
Редакція газети „Вісті Свалявщини” постійно вміщує на сторінках
матеріали правового характеру, авторами яких виступають як працівники
правоохоронних органів району, так і журналісти редакції районної газети,
начальники структурних підрозділів райдержадміністрації, громадські
дописувачі. Активну участь у висвітленні Всеукраїнського тижня права в
районній газеті взяло Свалявське районне управління юстиції. Більшість
зазначених заходів висвітлена на офіційному веб – сайті Свалявської
райдержадміністрації.

Перший заступник
голови райдержадміністрації
Павлич
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