
 ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови обласної  
державної адміністрації 
 
09.10.2014                          №  518 

 
 

ПЛАН  
заходів з проведення у 2014 році Всеукраїнського тижня права 

 
 

1. Провести у навчальних закладах Всеукраїнський урок «Права 
людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини. 

 
10 грудня  
2014 року 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, Головне управління 
юстиції у Запорізькій області, Головне 
управління МВС України в Запорізькій 
області, райдержадміністрації, виконкоми 
міських рад міст обласного значення 
 

2. Організувати та провести у навчальних закладах, закладах 
культури, тематичні заходи інформаційного, освітнього та виховного характеру 
(лекції, бесіди, зустрічі за круглим столом, правові конкурси, ігри, змагання 
тощо). 

 
08 – 13 грудня  
2014 року 

Департаменти облдержадміністрації: освіти і 
науки, культури, туризму, національностей та 
релігій, Управління молоді, фізичної культури 
та спорту облдержадміністрації, Головне 
управління юстиції у Запорізькій області, 
Головне управління МВС України в 
Запорізькій області, райдержадміністрації, 
виконкоми міських рад міст обласного 
значення 
 

3. Провести навчання, лекції, бесіди з працівниками підприємств, 
установ та організацій з питань реалізації і захисту прав людини. 

 
08 – 13 грудня  
2014 року 

Райдержадміністрації, виконкоми міських рад 
міст обласного значення 
 

4. Провести лекції, бесіди в установах виконання покарань з питань 
реалізації і захисту прав людини. 

 
08 – 13 грудня  
2014 року 
 

Головне управління юстиції у Запорізькій  
області 

5. Забезпечити через мережу громадських приймалень та юридичних 
клінік надання безоплатної первинної правової допомоги населенню з питань 
реалізації і захисту прав людини. 
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08 – 12 грудня  
2014 року 

Головне управління юстиції у Запорізькій 
області 

6. Організувати проведення книжкових виставок, презентацій видань 
про права людини та іншої літератури правового змісту, ознайомлення з 
матеріалами, представленими на них; оформлення у навчальних закладах, 
закладах культури, інших установах та організаціях тематичних стендів. 

 
08 – 13 грудня  
2014 року 

Департаменти облдержадміністрації: освіти і 
науки, культури, туризму, національностей та 
релігій, райдержадміністрації, виконкоми  
міських рад міст обласного значення 
 

7. Провести засідання за круглим столом за участі представників  
громадських організацій на тему: «Реалізація і захист прав людини в Україні: 
стан та проблеми». 

 
10 грудня  
2014 року 

Управління з питань внутрішньої політики та 
зв’язків з громадськістю облдержадміністрації 
 

8. Провести науково-практичні конференції, зустрічі за круглим 
столом, дискусії, майстер-класи провідних юристів, присвячені проблематиці 
прав людини, за участю представників органів виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування, громадських організацій, політичних партій, 
народних депутатів України, діячів науки і культури. 

 
08 – 13 грудня  
2014 року 

Департамент освіти і науки 
облдержадміністрації, райдержадміністрації, 
виконкоми міських рад міст обласного 
значення 
 

9. Сприяти широкому висвітленню у засобах масової інформації 
заходів з проведення Всеукраїнського тижня права. 

 
Грудень 2014 року Управління у справах преси та інформації  

облдержадміністрації 
 

10. Організувати проведення навчань (лекція, семінар, бесіда, зустріч 
за круглим столом, правові змагання, тематичне навчання тощо) для державних 
службовців місцевих органів виконавчої влади з питань чинного законодавства 
щодо запобігання і протидії корупції. 

 
Листопад – грудень  
2014 року 

Структурні підрозділи облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконкоми міських рад 
міст обласного значення 
 

11. Провести серед студентів вищих навчальних закладів заходи  
інформаційного характеру щодо працевлаштування в органи юстиції. 
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Грудень 2014 року Головне управління юстиції у Запорізькій  

області 
 

12. Провести єдиний день інформування населення до Всеукраїнського 
тижня права. 

 
Грудень 2014 року Управління з питань внутрішньої політики та 

зв’язків з громадськістю облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, виконкоми міських рад 
міст обласного значення 

 
 
Заступник керівника апарату 
обласної державної адміністрації,  
начальник організаційного відділу  
 

  
 
В.Г. Кархачов  

 


