
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
від 26 жовтня  2018 р.                   м. Бережани                                             № 229-р 
 

Про план міських заходів з проведення у 

2018 році Всеукраїнського тижня права 

 

Відповідно до ст. 12, ст.42  Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, на виконання Указу Президента України від 08 грудня 2008 року 

№1149/2008 «Про Всеукраїнський тиждень права», розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 26 вересня 2018 року № 681-р «Про затвердження плану 

заходів з проведення у 2018 році Всеукраїнського тижня права», 

розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації  від 

05.10.2018 року №758-од «Про затвердження плану заходів з проведення у 2018 

році в області всеукраїнського тижня права»: 

 

1. Затвердити план міських заходів з підготовки та проведення у 2018 році 

Всеукраїнського тижня права (далі заходи), що  додаються. 

2. Виконавцям, зазначених у заходах, забезпечити їх виконання в повному 

обсязі та інформувати  юридичний  відділ міської ради  до 18 грудня 2018 року. 

3. Юридичному відділу  міської ради узагальнену інформацію про 

реалізацію заходів   направити  в юридичний відділ апарату Тернопільської 

облдержадміністрації до 24  грудня 2018 року. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови Захарківа О.М. 

 

    В.о.  міського голови                          П.П.  АДАМОВИЧ 

                    Загнійна І.В. 

  

 

 

 

 

 

 

 



                         Додаток 

                до розпорядження  

                в.о. міського голови 

                від 26.10.2018 № 229-р. 

 

 

ПЛАН 

міських заходів з проведення у 2018 році 

Всеукраїнського тижня права 

 

1. Провести у навчальних загальноосвітніх закладах Бережанської міської ради 

Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення Загальної 

декларації прав людини, в рамках якого висвітлити питання міжнародно-

правових стандартів у сфері захисту прав людини, поняття і сутності прав 

людини, основних механізмів їх захисту 

відділ освіти, молоді та спорту Бережанської  

міської ради (далі відділ освіти) 

10 грудня 2018 року. 

 

2. Організувати: 

2.1. проведення у навчальних загальноосвітніх закладах Бережанської міської 

ради виховних годин для дітей різних вікових категорій з метою запобігання 

дискримінації та насильства в школі. 

відділ освіти 

10-14 грудня 2018 року. 

 

2.2. проведення у навчальних загальноосвітніх закладах Бережанської міської 

ради та закладах культури тематичні заходи з питань реалізації і захисту прав 

людини (лекції, бесіди, семінари, зустрічі за круглим столом, правові конкурси, 

ігри, змагання тощо). 

відділ освіти, відділ культури, туризму та 

релігій  Бережанської  міської ради (далі відділ 

культури). 

10-14 грудня 2018 року. 

 

2.3. розміщення у засобах масової інформації матеріалів з питань реалізації і 

захисту прав людини, у тому числі соціально-незахищених верств населення, 

учасників антитерористичної операції, членів їх сімей, внутрішньо 

переміщених осіб та постраждалих внаслідок зазначеної операції. 

юридичний відділ  міської ради 

 листопад-грудень 2018 року. 

 

2.4. проведення конкурсу та презентації конкурсних робіт (малюнки, фото, 

відеоролики, мультфільми, тощо), присвячених правам людини. 

відділ освіти, відділ культури  

10-14 грудня 2018 року. 



 

2.5. проведення фотовиставок, виставок друкованого матеріалу, засідань 

книжкових клубів, презентацій видань про права людини та іншої літератури 

правового змісту. 

відділ освіти, відділ культури  

10-14 грудня 2018 року. 

 

2.6. розміщення на офіційному веб-сайті міської ради інформації з питань 

Всеукраїнського тижня права. 

                                                         оператор ЕОМ 

                                                         10-14 грудня 2018 року. 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітет міської ради                                 О.С. ТИМАНСЬКИЙЙ 

 


