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Інформація
про стан виконання Програми правової освіти населення Хмельницької міської
територіальної громади на 2021-2025 роки за 2021 рік
Заходи Програми виконувались з врахуванням карантинних обмежень, встановлених з
метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби,
спричиненої коронавірусом.
В рамках виконання Програми систематично вживались заходи щодо підвищення рівня
поінформованості громадян з питань соціальної підтримки та правового захисту осіб, які
беруть (брали) участь в антитерористичній операції та членів їх сімей, у тому числі членів
сімей загиблих (померлих) осіб, які брали участь в антитерористичній операції. Зокрема, в
кожній міській бібліотеці для осіб, які беруть (брали) участь в антитерористичній операції та
членів їх сімей громадян України, а також для осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої
території, розроблені спеціальні довідники з номерами телефонів різних організацій, які
допоможуть їм зорієнтуватися по своїх питаннях, а також інформаційні буклети з
безкоштовними бібліотечними послугами. Бібліотеками для даної категорії надавались
наступні послуги:
- обслуговування користувачів літературою на паперових носіях;
- безкоштовний доступ до законодавчої бази нормативних документів (законів
України);
- групове та індивідуальне інформування користувачів;
- підготовка фактографічних, аналітичних та бібліографічних довідок;
- проведення культурно - просвітницьких заходів тощо.
У бібліотеках Хмельницької міської територіальної громади було підготовлено відеоконсультацію «Запитай у юриста», віртуальний порадник «Професія Юрист. Плюси і
мінуси», експрес-навчання «Мобільний додаток «Пенсійний фонд» у вигляді відео-уроку,
бібліодайжест «Знай свої права (бібліотечка людини з інвалідністю)», бібліодайжест
«Зупинимо булінг разом» (захищай свої права з мін’юстом).
Протягом 2021 року у бібліотеках ЦБС Хмельницької міської територіальної громади
було проведено Всеукраїнський онлайн-конкурс дитячого малюнка «Я і мої права» (до 25річчя Конституції України), де юні читачі малювали малюнки, відбулися правознавчі
сходинки «Підліток і закон», правовий орієнтир «Булінг: ми можемо це зупинити».
З метою підвищення рівня юридичної обізнаності населення уже кілька років поспіль у
бібліотеці-філії №8 діє правовий мотиватор «Все про права та обов’язки». За допомогою чітко
продуманої підбірки книг та буклетів користувачі можуть самостійно дізнатися про тонкощі
власних прав й свобод, котрі гарантовані Конституцією України. З метою познайомити дітей
з правилами дорожнього руху та навчити запобігати небезпечним ситуаціям та берегти власне
життя у бібліотеці-філії №8 було проведено інформ-зустріч «Пішохідний перехід, та його
друзі» учнів молодших класів з представниками управління патрульної поліції у
Хмельницькій області. З метою запобігання кібербулінгу під час відзначення Дня безпечного

Інтернету для вихованців Дитячого будинку Хмельницької обласної ради було проведено
інформаційний SOS «Кібербулінг».
У закладах освіти систематично проводились правознавчі бесіди, правові сторітелінги, з
залученням працівників патрульної поліції.
До Всесвітнього дня безпечного Інтернету у бібліотеках відбувались відповідні
роз’яснювальні заходи, зокрема за участі працівників сектору ювенальної превенції
Хмельницького районного управління поліції.
У 2021 році значно оновились фонди бібліотек правовиховною та правозастосовчою
літературою, в тому числі поповнилась база даних періодичних видань електронного каталогу
правового характеру.
До Дня Конституції, Дня прапора та Дня Незалежності України у бібліотеках
Хмельницької міської територіальної громади проводились відповідні книжкові виставки,
диспути, зустрічі, вікторини.
З метою правового інформування населення про правову політику держави, стан правопорядку,
забезпечення прав і свобод громадян бібліотеками громади організовувались книжкові виставки,
книжкові тематичні полички, правознавчі куточки та стенди.

Протягом тринадцяти років у центральній міській бібліотеці діє клуб «Право. Закон.
Мораль», у якому беруть участь старшокласники та студенти. Загалом протягом 2021 року
відбулося 4 засідання: «Кіберполіція. Шахрайство в Інтернеті» (онлайн), «Діти. Злочин.
Покарання», «Насильство в сім’ї: де шукати допомогу?», «Неповнолітні в кримінальному
процесі». Заходи проводились за участі фахівців Регіонального центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги у Хмельницькій області.
З метою профілактики злочинності та вчинення правопорушень на території міста
Хмельницького систематично проводилась лекційно-просвітницька робота у навчальних
закладах міста.
Відповідно до ст. 53 Конституції України та Закону України «Про загальну середню
освіту» з метою виявлення дітей шкільного віку, не охоплених навчанням на початок
навчального року, усунення причин та умов цього явища, соціального захисту виявлених
дітей, запобігання їх бездоглядності і безпритульності на території міста проводився
Всеукраїнський профілактичний захід «Урок» за участю представників служби у справах
дітей, департаменту освіти та науки, Хмельницького міського Центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді.
Регулярно проводились зустрічі працівників Ювенальної Превенції Хмельницького
відділу поліції з метою профілактики правопорушень у молодіжному середовищі та правовою
освітою молоді.
У 2021 році у навчальних закладах міста систематично проводились тематичні заходи,
а саме, уроки, присвячені темі «Права людини», інформування педагогічних колективів з
питань реалізації та захисту прав людини за участю юристів, заходи інформаційного,
освітнього та виховного характеру (лекції, бесіди, зустрічі за круглим столом, конкурси
стінгазет, учнівських рефератів на правову тематику, конкурси на розв’язування правових
задач, вікторини, змагання, брейн-ринги, театралізовані вистави, спрямовані на підвищення
рівня правової культури, поширення знань про права і свободи людини і громадянина та
набуття навичок в їх застосуванні, книжкові виставки, презентації видань про права людини
та іншої літератури правового змісту, виставки підписних видань, оформлення тематичних
стендів, круглі столи змагання, вікторини.
Спостережною комісією виконавчого комітету Хмельницької міської ради впродовж
2021 року проводились засідання у Хмельницькому слідчому ізоляторі Державної
пенітенціарної служби України у Хмельницькій області, де проводились лекції на
правороз'яснювальні теми, метою яких є ознайомлення засуджених осіб з основними правами,
обов'язками, правовим статусом, основними механізмами, які застосовує держава щодо
засуджених з метою охорони їх законних прав, свобод та інтересів.

Управлінням праці та соціального захисту населення постійно надавались консультації
та роз’яснення вимог чинного законодавства про працю, з питань надання населенню
житлових субсидій тощо.
Інформація про проведені заходи в рамках виконання Програми правової освіти
висвітлювалась на офіційному сайті Хмельницької міської ради. Постійно відбувалось
інформування громадян через сайт Хмельницької міської ради, засоби масової інформації про
гарантовані їм Конституцією та законами України права, здійснювались публікації на веб-сайті
міської ради та у ЗМІ тематичних інформаційних матеріалів з питань реалізації та захисту прав
людини.
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