
  

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

      21.03.2018                                                                                             №       91  _ 

м. Лиман 

 

Про затвердження плану заходів 

з реалізації правоосвітницького проекту 

«Я маю право!» на території  

Лиманської об'єднаної територіальної 

громади у 2018 році 

 

 

 На виконання Указу Президента України від 14 листопада 2017 року № 

361/2017 «Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації 

правопросвітницького проекту «Я маю право!», розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 13.09.2017 №638-р «Про реалізацію правопросвітницького проекту «Я 

маю право!» у 2017-2019 роках», відповідно до розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника військово — цивільної адміністрації 22.01.2018 

№70/5-18 «Про регіональний план заходів з реалізації правопросвітницького проекту 

«Я маю право!» на 2018 рік, з метою формування правової культури та правової 

свідомості, сприяння підвищенню рівня знань та поінформованості громадян з питань 

реалізації та захисту своїх прав, гарантованих Конституцією та законами України у 

різних сферах життя, керуючись статтями 40, 52 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити план заходів з реалізації правоосвітницького проекту «Я маю право!» 

на території Лиманської об'єднаної територіальної громади у 2018 році (додається). 

2. Виконавцям заходів забезпечити виконання плану заходів та за результатами 

щокварталу до 01 числа місяця, наступного за звітним періодом, надавати 

юридичному відділу виконавчого комітету міської ради  (Шуляченко) відповідну 

інформацію. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами Малого Р. О.  

 

 

 

 

Міський голова                                                                                            П. Ф. Цимідан 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                     Додаток  1 

                                                                                                     до рішення виконавчого  

                                                                                                     комітету міської ради 

                _21.03.2018 № ____91____ 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

з реалізації правоосвітницького проекту «Я маю право!»  

на території Лиманської об'єднаної територіальної громади у 2018 році 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу  Строк 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

1 Визначення актуальних соціально 

значимих питань, спрямованих на 

захист прав громадян для проведення 

інформаційно — правопросвітницьких 

заходів в громаді. 

Протягом 

року 

Відділи виконавчого 

комітету міської ради  та 

управління міської ради 

2 Проводити заходи щодо роз’яснення 

для населення, зокрема для жителів 

сільської місцевості, щодо актуальних 

соціально значимих законодавчих змін, 

які стосуються прав громадян, 

гарантованих Конституцією України та 

законами у різних сферах життя, з 

метою запобігання їх порушенню 

Протягом 

року 

Старостинські округи, 

юридичний відділ, відділ з 

питань надзвичайних 

ситуацій, мобілізаційної  

роботи та військового 

обліку, відділ 

інформаційних 

технологій, відділ з 

питань внутрішньої 

політики 

3 Проводити інформаційно-просвітницьку 

роботу щодо “Реалізації права на освіту 

дітей, які проживають на тимчасово 

непідконтрольній українській владі 

території” 

Протягом 

року 

Управління освіти, молоді 

та спорту Лиманської 

міської ради, сектор опіки, 

піклування та 

усиновлення 

4 Проводити інформаційно-просвітницьку 

роботу щодо “Реалізації права на 

вільний вибір місця проживання” 

Протягом 

року 

Юридичний відділ, ЦНАП 

5 Підтримка актуальних соціально 

значущих законодавчих змін з прав 

громадян, проведення інформаційно — 

просвітницьких компаній та роз'яснень 

для населення 

 

Протягом 

року 

Відділи виконавчого 

комітету міської ради  та 

управління міської ради 

6 Організувати висвітлення заходів з 

реалізації проекту «Я маю право!» в 

засобах масової інформації, соціальних 

мережах та на офіційних веб-сайтах 

шляхом розміщення інформаційних 

банерів та наповнення їх матеріалами 

Протягом 

року 

юридичний відділ, відділ з 

питань надзвичайних 

ситуацій, мобілізаційної  

роботи та військового 

обліку, відділ 

інформаційних 

технологій, відділ з 

питань внутрішньої 



політики 

7 Публікувати у комунальній газеті 

«Зоря» та на сайті районної державної 

адміністрації матеріали  з питань 

роз’яснення громадянам гарантованих 

їм Конституцією та законами України 

прав у відповідних сферах життя 

Протягом 

року юридичний відділ, відділ з 

питань надзвичайних 

ситуацій, мобілізаційної  

роботи та військового 

обліку, відділ 

інформаційних 

технологій, відділ з 

питань внутрішньої 

політики 

8 Висвітлення заходів з реалізації 

правопросвітницького проекту “Я маю 

право!” у засобах масової інформації, 

соціальних мережах та веб - сайтах 

Протягом 

року відділ з питань 

внутрішньої політики, 

відділ інформаційних 

технологій, відділ 

культури та туризму 

9 Проводити навчання з прав людини для 

представників підприємств, установ та 

організацій усіх форм власності 

Протягом 

року юридичний відділ, відділ з 

питань надзвичайних 

ситуацій, мобілізаційної  

роботи та військового 

обліку, старостинські 

округи 

10 Сприяти організації надання адресної  

безоплатної правової 

допомоги незахищеним верствам 

населення 

Протягом 

року юридичний відділ, відділ з 

питань надзвичайних 

ситуацій, мобілізаційної  

роботи та військового 

обліку, старостинські 

округи, управління 

соціального захисту 

населення, ЦСССДМ 

11  Сприяти забезпеченню прав учасників 

антитерористичної операції та 

внутрішньо переміщених осіб, зокрема 

щодо забезпечення громадян 

вказаних категорій житлом згідно з 

регіональними житловими програмами, 

шляхом розробки інформаційних 

матеріалів, інформування через ЗМІ та 

надання консультацій  

Протягом 

року 

Управління соціального 

захисту населення, відділ 

 житлово — комунального 

 господарства, юридичний 

 відділ. Старостинські 

 округи 

12 Організувати проведення у навчальних 

закладах, закладах культури усіх форм 

власності конкурсів, олімпіад, змагань, 

ігор та інших заходів, спрямованих на 

підвищення рівня знань громадян щодо 

гарантованих їм Конституцією та 

законами України прав у різних сферах 

суспільного життя 

Протягом 

року 

Управління освіти, 

  молоді та спорту міської 

 ради, відділ культури та 

 туризму 

 

Керуючий справами                                                                                    Р. О. Малий 



 


