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Обласна державна адміністрація
На виконання розпорядження голови облдержадміністрації від
04.04.2018 № 200 „Про план заходів на 2018 рік щодо реалізації в області
правопросвітницького проекту „Я маю право!”, з метою формування у
суспільстві правової культури та правової свідомості, сприяння підвищенню
рівня знань та поінформованості громадян щодо реалізації та захисту своїх
прав, гарантованих Конституцією та законами України, у різних сферах життя
прийнято відповідне розпорядження голови райдержадміністрації 19.04.2018
№92 „Про заходи щодо реалізації в районі у 2018 році правоосвітницького
проекту „Я маю право!” .
Протягом другого кварталу 2018 року 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, поліпшення правового інформування у
навчальних закладах, інших установах району.
В рамках проведення заходів щодо реалізації в районі у 2018 році
правоосвітницького проекту „Я маю право” у закладах культури району
організовано та проведено :
- бесіди, години цікавих повідомлень, інформаційні години, правові
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?”;
- уроки-діалоги з правового виховання на теми: ,,Людина в державі
гармонія права”; ,,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”; ,,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”;
- літературні ранки, ,,круглі столи”; ,,Закони моєї Батьківщини”, ,,Закон.
Право. Обов’язок”, ,,Державні символи України: історія та легенди”,
,,Символи моєї держави”;
- 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”.
В рамках реалізації проекту „Я маю право!” проведено низку
правопросвітницьких заходів у закладах загальної середньої освіти району.
Забезпечено проведення спільних заходів з правоохоронними
структурними підрозділами, спрямованих на поширення правових знань та
правовиховної роботи з учнями та батьківською громадськістю, а саме :
Проведено круглі столи, предметні олімпіади з правознавства, брейнринги, вікторини на краще володіння правовими знаннями.
У квітні 2018 року відбулася екскурсійно – просвітницька програма на
тему „Професійна орієнтація та гендерна рівність в освіті та науці”;
Травень 2018 року – у всіх навчальних закладах району проведено захід
на тему: „Місцеве самоврядування. Депутатський корпус. Повноваження
сільського та міського голів”.
Протягом травня 2018 року на базі Свалявської гімназії проведено
районний семінар мультимедійних презентацій, спрямованих на формування
здорового способу життя і профілактику негативних явищ у учнівському
середовищі та районний етап Конкурсу малюнка „Я маю право” присвячений
до Дня захисту дітей.
У шкільних бібліотеках району працюють постійно діючі тематичні
виставки офіційних видань Міністерства юстиції України .
На виконання зазначених заходів працівниками відділу „Свалявське
бюро правової допомоги” Мукачівського місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги протягом звітнього періоду
здійснено такі заходи:
Працівниками відділу „Свалявське бюро правової допомоги” проведено 3
виїзні прийоми (17.04.2018 року у Стройненській сільській раді, 26.04.2018
року у Неліпинській сільській раді, 15.05.2018 року у Керецьківській сільській
раді).
24 травня 2018 року спільно з працівниками Свалявського районного
відділу з питань пробації Західного міжрегіонального управління з питань
виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції проведено
семінар на тему: „Особливості пробації неповнолітніх”.
30 травня 2018 року проведено спільний семінар працівників Головного
територіального управління юстиції, відділу „Свалявське бюро правової
допомоги” Мукачівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної
правової допомоги з працівниками юридичного сектору райдержадміністрації
та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації з питань
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реалізації загальнонаціонального правопросвітницького проекту „Я маю
право!” під час якого слухачів було поінформовано про основні пріоритети
проекту та роздано брошури з даної тематики.
31 травня 2018 року спільно з працівником Свалявської районної філії
Закарпатського ОЦЗ проведено інформаційний семінар на тему: „Легальна
зайнятість”.
Інформацію про проведення заходів щодо реалізації в районі у 2018 році
правоосвітницького проекту „Я маю право”
висвітлено на сайті
райдержадміністрації.
Проведенні вказані заходи, без сумніву, сприяли підвищенню рівня
правової культури широкого кола громадськості району.
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