
 
УКРАЇНА 

Бережанська міська рада Тернопільської області 
 

47501 Тернопільська обл. м. Бережани , пл.Ринок1, тел.  (03548)2-14-46, 2-14-37 (fax) 

від  27 жовтня  2016  р.                    №  429 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
міського голови 

 
Про затвердження плану заходів    
з проведення у 2016 році в        
м. Бережани, с. Лісники та с. Рай  
Всеукраїнського тижня права  
 
 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.08.2016р. № 627-р 
«Про затвердження плану заходів з проведення у 2016 році Всеукраїнського тижня 
права» та розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації 
№566-од №29.09.2016р. «Про затвердження плану заходів з проведення у 2016 році в 
області Всеукраїнського тижня права», з метою підвищення рівня правової культури та 
правової свідомості дітей та учнівської молоді, вселення в свідомість громадян поваги 
до закону і прав людини, керуючись ст.12,42  Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»,   
 

1. Затвердити план заходів з проведення у 2016 році    в м. Бережани, с. Лісники та 
с. Рай Всеукраїнського тижня права, що додається. 

2. Відповідальним виконавцям про реалізацію заходів інформувати юридичний 
відділ міської ради до  20 грудня 2016 року. 

3. Юридичному відділу міської ради забезпечити узагальнення поданих матеріалів 
та про виконання заходів інформувати юридичний відділ апарату Тернопільської 
обласної державної адміністрації до 25 грудня 2016 року. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
Захарків О.М.  
 
 

     Міський голова      В.Я. МУЗИЧКА 

           Загнійна І.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядженням міського голови 
27.10.2016 № 429 

 

ПЛАН 

 заходів з проведення у 2016 році в м. Бережани, с. Лісники та с. Рай  

Всеукраїнського тижня права  
 

№ 
п/п 

Назва заходу Термін 
проведення 

Відповідальні за 
виконання 

1. Година спілкування «Мої права» 
для учнів  Бережанських ЗОШ 
№№1 2, 3,  Бережанської гімназії 
ім. Б. Лепкого 

5 грудня 
2016 року 

Загнійна І.В.  
Вітковська О.Я.  

2. Уроки правознавства в 9-10 
класах загальноосвітніх 
навчальних закладів міста 
«Права людини починаються з 
прав дитини»,  30 заповідей 
Загальної декларації прав 
людини 

З 1 по 11  грудня 
2016 року 

Відділ освіти, молоді та 
спорту  міської ради, 
директори загальноосвітніх 
навчальних закладів міста 

3. Тематичні виставки  в 
загальноосвітніх навчальних 
закладах  міста «Нове в 
законодавстві України про права 
людини та громадянина» 

З 1 по 11 грудня 
2016 року 

Відділ освіти, молоді та 
спорту  міської ради, 
директори загальноосвітніх 
навчальних закладів міста 

4. Виховні години, класні години , 
круглі столи на тему «Права 
дитини в Україні», «Дитинство під 
захистом законів», перегляд 
фільму «Ми і закон», 
батьківський лекторій 
«Конституційні права та обов’язки 
батьків», засідання круглого 
столу на тему «Декларація прав 
людини»,  «Права людини. Чи 
дотримуються їх в нашій 
державі?», класні години «Школа 
правових взаємин. Батьки і діти», 
«Абетка прав людини», «Крок до 
демократії» в навчальних 
закладах міста 

З 1 по 11 грудня 
2016 року 

Відділ освіти, молоді та 
спорту  міської ради, 
директори загальноосвітніх 
навчальних закладів міста 

5. Конкурс малюнків «Я вільний, бо 
я українець», «Право на вибір. 
Право на участь», «Портрет 
демократичної людини», «Живи 
за законами моралі» в 
навчальних закладах міста  

З 1 по 11 грудня 
2016 року 

Відділ освіти, молоді та 
спорту  міської ради, 
директори загальноосвітніх 
навчальних закладів міста 

6. Робота із старшокласниками 
навчальних закладів для учнів  
на тему  «Права   учасників 
антитерористичної операції», 
лекції, бесіди «Питання реалізації 
і захисту прав людини, у тому 
числі  учасників 
антитерористичної операції, 

З 1 по 11 грудня 
2015 року 

Відділ освіти, молоді та 
спорту  міської ради, 
директори загальноосвітніх 
навчальних закладів міста 



членів їх сімей, внутрішньо 
переміщених осіб та 
постраждалих». 

9. Виставка робіт учнів 
образотворчого мистецтва 
«Права дитини – головна турбота 
країни» у Бережанській 
державній    школі мистецтв 

З 1 по 14 грудня 
2016 року 

Відділ культури, туризму та 
релігій міської ради, 
директор  Бережанської 
державної школи мистецтв  

31. Висвітлення заходів в засобах 
масової інформації та на 
офіційному сайті Бережанської 
міської ради 

Грудень 
2016 року 

Юридичний відділ міської 
ради 

 
 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                                            О.С. ТИМАНСЬКИЙ 


