
 
УКРАЇНА  

БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від 15 січня  2020 р.                   м. Бережани                                             № 7-р 

 

Про затвердження плану заходів з 

реалізації правопросвітницького 

проєкту «Я маю право!» в Бережанської 

міській об’єднаній територіальній 

громаді у 2020 – 2022 роках 
 

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 

17.07.2019року №552-р «Про реалізацію правопросвітницького проєкту «Я маю 

право!» у 2020 – 2022 роках», Плану заходів Міністерства юстиції України з 

реалізації правопросвітницького проєкту «Я маю право» у 2020 – 2022 роках, 

затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22.08.2019 року 

№2633/5, на виконання розпорядження голови Тернопільської обласної 

державної адміністрації від 28.12.2019 року №827 «Про затвердження плану 

заходів з реалізації правопросвітницького проєкту «Я маю право»! в 

Тернопільській області у 2020 – 2022 роках», керуючись п. 20 ч. 4 ст. 42 та ч.8 

ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити план заходів з реалізації правопросвітницького проєкту       

«Я маю право!» в Бережанській міській об’єднаній  територіальній громаді у 

2020 – 2022 роках (далі –План заходів), що додається. 

2. Відповідальним виконавцям забезпечити реалізацію Плану заходів та 

про стан його виконання щокварталу інформувати юридичний відділ міської 

ради. 

3. Юридичному відділу міської ради узагальнювати отриману інформацію 

та надавати її щокварталу до 1 числа місяця, що настає за звітним періодом,  в 

юридичний відділ апарату Тернопільської обласної державної адміністрації, за 

формою згідно з додатком. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого 

справами (секретаря) виконавчого комітету міської ради Тиманського О.С. 

 

Міський голова                                                              Володимир  МУЗИЧКА 

 

                                                                                      



                                                                                      ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням міського голови  

від 15.01.2020 року № 7-р 
 

План заходів 

з реалізації правопросвітницького проєкту «Я маю право!» в Бережанській 

об’єднаній територіальній громаді міської ради у 2020 - 2022 роках 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Строк 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

1. Розроблення та 

розповсюдження серед 

населення, підприємств, 

установ, організацій, 

навчальних закладів 

друкованих та електронних 

матеріалів на правову 

тематику відповідно до 

інтересів цільової аудиторії 

 

Протягом 

2020 – 2022 

років 

Відділ освіти, молоді і 

спорту міської ради 

(Михальчук Г.В.) 

 

Юридичний відділ міської 

ради (Загнійна І.В.) 

 

2. Висвітлення заходів щодо 

реалізації 

правопросвітницького 

проєкту «Я маю право!» у 

засобах масової інформації, 

соціальних мережах та на 

веб-сайтах 

Протягом 

2020 – 2022 

років 

Відділ освіти, молоді і 

спорту міської ради 

 (Михальчук Г.В.) 

 

Відділ культури, туризму та 

релігій міської ради 

(Мельничук О.В.) 

 

Спеціаліст І категорії з 

питань інформаційної 

діяльності та зв’язків із 

громадськістю міської ради 

(Наконечна У.І.) 

 

3. Проведення із залученням 

закладів освіти та культури, 

установ, організацій 

олімпіад, конкурсів та 

інших заходів, спрямованих 

на підвищення рівня знань 

громадян про гарантовані їм 

Конституцією та законами 

України права у різних 

сферах суспільного життя 

 

Протягом 

2020- 2022 

років 

Відділ освіти, молоді і 

спорту міської ради 

 (Михальчук Г.В.) 

 

Відділ культури, туризму та 

релігій міської ради 

(Мельничук О.В.) 

 



4. Проведення опитування та 

замірів громадської думки 

щодо актуальних соціально 

значимих питань 

Протягом 

2020- 2022 

років 

Спеціаліст І категорії з 

питань інформаційної 

діяльності та зв’язків із 

громадськістю міської ради 

(Наконечна У.І.) 

 

5. Проведення консультацій 

жителів Бережанської 

міської територіальної 

громади з метою 

запобігання порушенню їх 

прав, гарантованих 

Конституцією України та 

законами у різних сферах 

життя. 

 

Протягом 

2020- 2022 

років 

Юридичний відділ міської 

ради (Загнійна І.В.) 

 

6. Розміщення відеороликів та 

статей на правову тематику, 

спрямованих на захист 

прав, свобод та законних 

інтересів громадян  на веб-

сайті Бережанської міської 

ради 

Протягом 

2020- 2022 

років 

Юридичний відділ міської 

ради (Загнійна І.В.) 

 

Спеціаліст І категорії з 

питань інформаційної 

діяльності та зв’язків із 

громадськістю міської ради 

(Наконечна У.І.) 

 

7. Проведення інформаційно - 

роз’яснювальної роботи та 

надання консультацій 

учасникам 

антитерористичної операції  

з метою забезпечення їх 

прав 

Протягом 

2020- 2022 

років 

Юридичний відділ міської 

ради (Загнійна І.В.) 

 

Відділ з питань цивільного 

захисту населення, взаємодії 

з правоохоронними 

органами та мобілізаційної 

роботи (Кисельов С.В.) 

 
 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого  комітету  міської  ради                            Олег ТИМАНСЬКИЙ                    
 
 

 

 

 

 


