
 ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови обласної  
державної адміністрації 
 
05.10.2017                   № 531 

 
ПЛАН  

заходів щодо участі в проведенні у 2017 році Всеукраїнського тижня права в 
Запорізькій області 

 
 

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

 
08 грудня  
2017 року 

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

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

 
04 – 10 грудня  
2017 року 

Департаменти облдержадміністрації: освіти і 
науки; культури, туризму, національностей та 
релігій; інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю, Головне 
територіальне управління юстиції у 
Запорізькій області, Головне управління 
Національної поліції в Запорізькій області, 
райдержадміністрації, виконкоми міських рад 
міст обласного значення 
 

3. Організувати виступи у засобах масової інформації з питань 
реалізації і захисту прав людини, у тому числі учасників антитерористичної 
операції, членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих 
внаслідок зазначеної операції. 

 
Листопад-грудень 
2017 року 

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

 
4. Провести навчання, лекції, бесіди з працівниками підприємств, 

установ та організацій з питань реалізації і захисту прав людини. 
 

04 – 08 грудня  
2017 року 

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

5. Забезпечити через мережу громадських приймалень та юридичних 
клінік надання безоплатної первинної правової допомоги населенню з питань 
реалізації і захисту прав людини. 

 
04 – 08 грудня  
2017 року 

Головне територіальне 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 та оформлення у навчальних закладах, 
закладах культури, військових частинах, інших установах та організаціях 
тематичних стендів. 

 
04 – 10 грудня  
2017 року 

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

7. Оформити в комунальному закладі «Запорізька обласна 
універсальна наукова бібліотека» Запорізької обласної ради виставку з питань 
прав учасників АТО та їх сімей, присвячену проведенню у 2017 році 
Всеукраїнського тижня права. 

 
Грудень 2017 року  
 

Департамент культури, туризму, 
національностей та релігій 
облдержадміністрації 
 

8. Провести науково-практичні конференції, семінари, зустрічі за 
круглим столом, дискусії, майстер-класи провідних юристів, присвячені 
проблематиці прав людини, захисту прав учасників антитерористичної 
операції, членів їх сімей та внутрішньо переміщених осіб, за участю 
представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
громадських організацій, політичних партій, народних депутатів України, 
діячів науки і культури. 

 
04 – 10 грудня  
2017 року 

Головне територіальне управління юстиції у 
Запорізькій області, Департаменти 
облдержадміністрації: освіти і науки; культури, 
туризму, національностей, та релігій,
райдержадміністрації, виконкоми міських рад 
міст обласного значення 
 

9. Сприяти широкому висвітленню у засобах масової інформації 
заходів з проведення Всеукраїнського тижня права, організувати розміщення на 
офіційних веб-сайтах інформаційних банерів та їх наповнення матеріалами, що 
стосуються Всеукраїнського тижня права. 

 
Грудень 2017 року Департаменти облдержадміністрації: освіти і 

науки; культури, туризму, національностей та 
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релігій; інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю, виконкоми 
міських рад міст обласного значення 
 

 
 
Заступник голови - керівник апарату 
обласної державної адміністрації 
 

  
З.М. Бойко 
 

 


