Інформація
про стан виконання Міської програми правової освіти населення на 2016-2020 роки за
2018 рік
Заходи, передбачені Міською програмою правової освіти населення на 2016-2020 роки,
затвердженою рішенням Хмельницької міської ради від 16.03.2016 № 6, виконуються в
повному обсязі.
Систематично щорічно з нагоди відзначення державних свят, зокрема Дня Конституції
України, річниці Незалежності, Дня юриста, проведення Всеукраїнського тижня права
юридичним відділом Хмельницької міської ради спільно з Головним територіальним
управлінням юстиції у Хмельницькій області проводяться заходи, до яких залучені виконавчі
органи Хмельницької міської ради.
Так, управлінням освіти у навчальних закладах міста проводяться 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 проводяться
виїзні засідання у Хмельницькому слідчому ізоляторі Державної пенітенціарної служби
України у Хмельницькій області, де проводяться 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.
Юридичним відділом в постійному режимі надається правова допомога громадянам
міста.
Управлінням культури і туризму Хмельницької міської ради в закладах культури міста,
влаштовуються книжково-ілюстративні виставки, проводяться диспути, правові вікторини за
участю спеціалістів Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області,
проводяться огляди-конкурси на кращу організацію роботи з правової освіти населення та
огляди-конкурси на кращу організацію правового виховання учнівської молоді.
Управлінням молоді та спорту Хмельницької міської ради постійно проводяться
невідкладні заходи щодо своєчасного виявлення та надання допомоги дітям, які зазнали
фізичного чи іншого насильства з боку дорослих, а також заходи щодо запобігання
негативним проявам серед дітей, в тому числі пияцтва, наркоманії, дитячій безпритульності.
Юристами міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді при управлінні молоді
та спорту Хмельницької міської ради проводяться відеолекторії, профілактичні бесіди.
Управлінням праці та соціального захисту населення на офіційному сайті управління

ведеться рубрика з інформацією правороз'яснювального характеру для внутрішньо
переміщених осіб.
У газеті Хмельницької міської ради “Проскурів” та
радіопередачах міського
комунального підприємства “Муніципальна телерадіокомпанія “Місто” постійно проходить
інформування громадян міста з питань держави і права, захисту основних прав та свобод,
роз’яснення норм законодавства України, попередження та профілактики злочинності в місті,
здійснювати оприлюднення графіків роботи правових громадських приймалень, „гарячих”
телефонних ліній та виїзних консультативних пунктів.
Так, в рамках заходів, передбачених Міською програмою правової освіти населення на
2016-2020 роки, за перше півріччя 2018 року були проведені наступні заходи.
Заклади культури міста забезпечували організацію роботи з правової освіти населення
шляхом проведення масових заходів правової тематики, створення умов для забезпечення
вільного доступу громадян до правової інформації, широкого інформування населення міста
про правову політику держави, діяльності органів влади на місцях, широкого
розповсюдження правової літератури через проведення оглядів юридичної літератури,
інформування користувачів про нові юридичні видання та влаштовування книжкових
виставок. В кожній міській бібліотеці системи 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 своїм
питанням, а також інформаційні буклети з безкоштовними бібліотечними послугами. Серед
послуг, що надають бібліотеки для даної категорії: обслуговування користувачів літературою
на паперових носіях; безкоштовний доступ до законодавчої бази нормативних документів;
групове та індивідуальне інформування користувачів; підготовка фактографічних,
аналітичних, бібліографічних та інших довідок; проведення культурно - просвітницьких
заходів; доступ до світових інформаційних ресурсів через мережу Інтернет тощо.
На всіх проведених заходах правової тематики учасникам були презентовані
інформаційні видання правової тематики – це інформаційний буклет «Я маю право»
(підготовлений в березні 2018р.) та рекомендаційний список літератури «Захопливе
правознавство» (підготовлений в квітні 2018р.). У червні-липні 2018р. було підготовлено 2
рекомендаційних списки літератури «Культура молоді – право, мораль та інформаційний
список літератури «Підліткам про закон і право». У всіх закладах культури міста на дошках
оголошень та на сайтах управління культури і туризму, ЦБС, шкіл естетичного виховання,
клубних закладів оприлюднені графіки роботи правових громадських приймалень, «гарячих»
телефонних ліній та виїзних консультативних пунктів.
Протягом І півріччя 2018р. центральна бібліотеки та бібліотеки-філії №8,11,12,13 брали
участь у проекті «ПОЛІС» спільно з ініціатором проекту – патрульною поліцією
м.Хмельницькому, молодіжними громадськими організаціями «Молодь за краще майбутнє»
та ГО Агенція Сталого Розвитку АСТАР. Проект «ПОЛІС» виконується Радою міжнародних
наукових досліджень та обмінів (IREX) в партнерстві з Міністерством Внутрішніх Справ
України, Міжнародною організацією з розвитку права (IDLO) за фінансової підтримки
Відділу з правоохоронних питань (INL) Посольства США. Метою програми «ПОЛІС» є
налагодження діалогу та руйнування стереотипів щодо поліції. В рамках проекту
бібліотеками було проведено біля 10 заходів саме з молодіжною аудиторією, де бібліотеки
застосовують нові цікаві форми в роботі з користувачами. Наприклад, зустріч учнів 10 класу
СЗОШ №21 з представниками нової патрульної поліції у форматі «Жива бібліотека», «Чому я
став поліцейським» у бібліотеці-філії №12. Ця інноваційна форма заходу є видом
неформального спілкування. У «живій бібліотеці» «книжками» стали справжні люди
(поліцейські). «Читачі» «читали» «живу книгу» та вступали з нею в діалог. Після
«прочитання» (спілкування) «книги» «читачі» могли обрати для «читання» наступну «живу
книгу». Таке живе спілкування підвищує довіру молоді до патрульної поліції.
В квітні у Хмельницькій центральній міській бібліотеці в інтерактивній формі зі
студентами Хмельницького політехнічного коледжу про торгівлю людьми спілкувалась

Оксана Устінова – керівник благодійного фонду «Ксена». В березні у центральній бібліотеці
відбувся круглий стіл на тему «Сучасне рабство». До розмови були запрошені поліцейські,
психологи, представники громадських організацій, правових центрів та соціальних служб.
Ще один неформальний захід відбувся у бібліотеці-філії №11. Позмагатися за
навчальною настільною грою «Країна гідності» зібралися старшокласники СЗОШ №27, учні
Вищого професійного училища №11, спеціалісти Хмельницького місцевого центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги, депутат міської ради Василишин Олександр,
представники патрульної поліції. Учасники гри вчилися вибудовувати чітку стратегію
соціальної політики країни, відстоювати свої права, будували справжню країну мрії «Країну
Гідності».
Крім цього, в І-му півріччі 2018р. книжкові фонди бібліотек міської централізованої
бібліотечної системи поповнились літературою юридичного спрямування - надійшло 50
прим. книг на суму 3,2 тис.грн. та 47 примірників періодики на суму 15,3 тис.грн. База даних
правового характеру поповнилась на DB2 – 21 та DB3 – 31 джерело. Було організовано 10
книжково-ілюстративних виставок правового характеру, надано 22 довідки та 18 Інтернет
довідки. В «Центрі електронного обслуговування громадян» створеному у бібліотеці-філії
№8 жителі мікрорайону Озерна використовували електронні ресурси місцевого
самоврядування, бази даних бібліотеки, ресурси Інтернету - он-лайн зв’язок із органами
влади, електронний доступ до надання адміністративних послуг, користування електронними
ресурсами та базами даних бібліотеки, а також сканування, ксерокопіювання документів
правової тематики. Відповідно до пп.17,18, 22 Програми з нагоди відзначення Дня
Конституції в рамках роботи правового клубу «Юність і Закон» Хмельницького міського
будинку культури та клубом «Закон і Порядок» Центру національного виховання учнівської
молоді проведено 2 правові заходи на тему: «Конституція – оберіг нашої держави». В
бібліотеках Хмельницької міської ЦБС облаштовано 7 книжково-ілюстративних виставок та
тематичних поличок, з оглядами літератури. Для відвідувачів бібліотеки-філії №2 проведено
історичний екскурс «Конституція – паспорт держави».
Протягом першого півріччя 2018р. у бібліотеках міста було проведено зустріч-розмова
«Співробітництво: поліція, громада, Центр соціальних служб» у бібліотеці-філії №13
(лютий), зустріч-діалог «Я і поліція» у бібліотеці-філії №8 (лютий), правознавча зустріч
«Сучасне рабство» у центральній бібліотеці (березень), бесіда «Лабіринтами права» у
бібліотеці-філії №14 (лютий), правовий діалог «Поважаймо права та закони» у бібліотеціфілії №7 (січень).
Бібліотеки постійно проводять роботу по популяризації фонду правової літератури
через книжкові виставки, а саме в першому півріччі 2018р.організовані виставки: «Подорож
Країною Закону» у бібліотеці-філії №14 (квітень), «Знати, поважати, виконувати» у
бібліотеці-філії №7 (січень), «Його величність – Закон» у бібліотеці-філії №3 (січень),
«Бібліотека та влада: партнерство заради успіху» у бібліотеці-філії №13 (січень), «Закони
України: Вивчайте! Знайте!, Поважайте!» у бібліотеці-філії №9 (березень), «Абетка правової
мудрості» у бібліотеці-філії №4 (лютий). У бібліотеці-філії №8 оформлений постійно-діючий
інформаційно-правовий куточок «Правовий всеобуч».
Всього в бібліотеках ЦБС проведено 10 заходів правової тематики. Протягом десяти
років у центральній міській бібліотеці діє клуб «Право. Закон. Мораль», у якому беруть
участь старшокласники та студенти. У 2018 році відбулося два засідання: «Алкоголізм,
наркоманія, токсикоманія – проблема ХХІ століття» (лютий); «Соціальний та правовий
захист учнів» (квітень). Крім того, у бібліотеці-філії №7 діє правовий лекторій, у бібліотеціфілії №17 – правовий факультатив.
В рамках роботи спостережної комісії виконавчого комітету Хмельницької міської ради
в Хмельницькому СІЗО для осіб, що перебувають під вартою та засуджених осіб, що
відбувають покарання, була організована зустріч з регіональним координатором взаємодії з
громадськістю уповноваженого Верховної ради України з прав людини Кізаєвою О.М., яка
здійснила обстеження матеріально-побутових умов та надала консультації з особистих
питань.

Департаментом освіти та науки в рамках реалізації видано накази «Про організацію
роботи з профілактики дитячої злочинності та правопорушень у загальноосвітніх
навчальних закладах в 2017/2018 навчальному році», «Про організацію проведення
Всеукраїнського профілактичного заходу «Урок» спільно зі службою у справах дітей та
центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. З соціальним центром, громадськими
організаціями узгоджено плани-графіки на 2017-2018 н.р. щодо правоосвітньопрофілактичних зустрічей з батьківськими колективами та учнями шкіл.
Педагогічними колективами закладів освіти проводиться систематична робота з
зазначеного напрямку. До роботи з учнями залучаються не тільки вчителі, а й практичні
психологи, соціальні педагоги, медичні працівники закладів, працівники служби у справах
дітей Хмельницької міської ради, працівники поліції тощо. У закладах наявні плани роботи
класних керівників, психологів, журнали обліку відвідування, психолого-педагогічні
характеристики на неповнолітніх з девіантною поведінкою.
Правова освіта учнів здійснюється за навчальною програмою, згідно з якою введено
курс «Правознавство» для учнів 9-10 класів. У деяких школах введено курси за вибором із
правоосвітньої тематики. 15.02.2018-16.02.2018 року вчителі правознавства взяли участь в
семінарі з реалізації проекту поширення освітніх матеріалів з протидії антисемітизму та
ромофобії. У квітні 2018 року відбулася зустріч учителів правознавства з авторами
підручника «Громадянська освіта» Хлипавка Л. М. та Васильків І. Д. Учителі правознавчих
дисциплін на уроках проводять ділові ігри, тестування, дискусії на правову тематику, роблять
акцент на закріпленні теоретичного матеріалу шляхом складання та розв'язання учнями
практичних задач. Учні беруть активну участь у правознавчих конкурсах і брейн-рингах.
21-22 березня 2018 року в м. Тернополі на базі юридичного факультету Тернопільського
національного університету команда СЗОШ № 27 зайняла 8 місце серед 28 команд-учасників
правової секції у ІІ Західноукраїнському інтелектуальному конкурсі «Natus vincere».
У планах виховної роботи класних керівників передбачено проведення бесід на правову
тематику, з профілактики правопорушень, індивідуальна роботи з батьками дітей, схильних
до правопорушень.
На виконання Указу Президента України від 14.11.2017 року № 361/201 «Про
оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я маю
право!», з метою формування у суспільстві правової культури та свідомості, сприяння
підвищенню рівня знань та поінформованості дітей щодо реалізації та захисту своїх прав,
гарантованих Конституцією та законами України у різних сферах життя заклади освіти міста
Хмельницького долучилися до реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!». Для
забезпечення реалізації завдань правової освіти та виховання педагогами закладів
використовуються різноманітні форми та методи роботи – вікторини, конкурси, бесіди, уроки
гарної поведінки, рольові ігри, ділові ігри, «круглі столи»: «Кримінальна відповідальність
неповнолітніх», «Чи знаєш ти?», «Якщо тобі немає 18», «Права підлітків», «День прав
людини», «Пам’ятай про права, але не забувай про обов’язок», «Правила для учнів – наш
обов’язок», «Закони життя нашого класу», «Спільні дії в інтересах Конвенції прав дитини»,
«Знаємо права, виконуємо обов’язки», «Наркотична залежність. Відповідальність», «Торгівля
та експлуатація дітей», «Усі діти мають право на безпечне життя поряд з батьками», «Мої
права та обов’язки», «Торгівля, експлуатація та жорстоке поводження з дітьми», «Про
попередження насильства в сім’ї», «Великі права маленької дитини», «Закон обов’язковий
для всіх», «Конвенція ООН та Конституція України про права дітей», «Мої права та
обов’язки», «Права дитини», «Про права дитини», «У чистій воді риби багато, у
доброзичливої людини друзів багато», «Правила поведінки для кожної дитинки»,
«Слухняність і непослух», «10 грудня – день прав людини», «Кримінальна відповідальність
неповнолітніх», «За законами Конституції України», «Права дитини» тощо.
У навчальних закладах створена та функціонує координаційна рада з профілактики
злочинів і правопорушень. Робота ради організована відповідно до річного плану роботи
закладу освіти. Через координаційну раду забезпечується профілактична робота з учнями, які
перебувають на внутрішкільному обліку та схильні до протиправних дій, та їхніми батьками

(аналізується стан правовиховної роботи, проводиться цикл бесід з профілактики
правопорушень).
Задля зниження рівня злочинності серед неповнолітніх в Департаменті освіти та науки,
школах міста сформована модель правовиховної роботи, яка включає в себе співпрацю з
сектором ювенальної превенції, Хмельницьким обласним Апеляційним судом, службою у
справах дітей, центром соціальних служб, громадськими організаціями.
У березні 2018 року разом з Апеляційним судом Хмельницької області проведено
конкурс творчих робіт (есе) «Професія судді очима школярів» для учнів 9-11 класів
загальноосвітніх навчальних закладів міста Хмельницького.
На виконання рішення тридцять п’ятої сесії Хмельницької міської ради від 28.04.2010
року № 2 «Про обмеження перебування дітей без супроводу батьків або осіб, що їх
замінюють у закладах дозвілля, розважальних закладах, на вулицях міста та інших
громадських місцях м.Хмельницького» за участю працівників Департаменту освіти та науки,
навчальних закладів, батьківською громадськістю спільно зі службою у справах дітей,
поліцією проведено профілактичні рейди в різних мікрорайонах міста.
Велику допомогу в правовиховній роботі надають органи учнівського самоврядування.
Їхня робота дає змогу всім учням брати активну участь у житті класу та навчального закладу,
наповнювати корисним змістом вільний від навчання час, що сприяє відволіканню від
скоєння правопорушень.
Одним із ефективних засобів попередження негативних тенденцій в учнівському
середовищі є робота з батьками. У порядок денний батьківських зборів включаються
актуальні питання щодо виховання дітей: «Стан здоров'я підлітків та шляхи його
покращення. Боротьба зі шкідливими звичками», «Кишенькові гроші», «Конфлікти батьків і
дітей та шляхи їх вирішення», «Злочин можна попередити», «Правова відповідальність
неповнолітніх» тощо.
Значне місце в системі правоосвітньої роботи школи займає бібліотека. Бібліотекарі
надають допомогу учням та вчителям в отриманні необхідної правової інформації. У
бібліотеках створені постійно діючі виставки юридичної літератури «Вивчаємо свої права та
обов'язки», «Нові книги» тощо. Оформляються тематичні виставки з правового виховання та
інформування учнів під час Тижня правових знань, до дня боротьби зі СНІДом та інших
заходів. Навчальні заклади забезпечені підручниками з основ правознавства. Є необхідність в
оновленні фонду шкільних бібліотек юридичною літературою та оновленою нормативноправовою базою України.
на виконання плану заходів, затверджених розпорядженням міського голови №325-р
від 07.11.2018р. “Про затвердження плану заходів з проведення Всеукраїнського тижня права
у місті Хмельницькому” у місті були проведені наступні заходи.
Протягом грудня 2018 року управлінням культури і туризму у бібліотеках ЦБС
організовано наступні правовиховні заходи:
- засідання клубу «Право. Закон. Мораль» у центральній міській бібліотеці на тему
«Питання працевлаштування після закінчення навчального процесу»;
- Експрес- гра «Країнами Закону, Права і Моралі» у Центральній бібліотеці;
- Правовий діалог «Чи ти знаєш, що є в тебе такі права?» у бібліотеці-філії №7;
- Інформаційна полиця: «Право для всіх і кожного» у бібліотеці-філії №7;
- Правова мандрівка «Я з правом на ти» у бібліотеці-філії №9;
- Правовий всеобуч «Трудові права неповнолітніх» у бібліотеці-філії №11;
- Правовий діалог «Чи знаю я свої права та обов’язки» у бібліотеці-філії №12;
- Правовий діалог «Злочин можна попередити» у бібліотеці-філії №13.
В рамках роботи клубу «Юність і закон» міського будинку культури проведено виховну
годину «Правова культура громадян» з учнями ЗОШ № 21 та «Добро і жорстокість» з
учнями НВО №5.
В рамках роботи правового клубу «Закон і порядок» Центру національного виховання
учнівської молоді (спільно з бібліотекою-філією №3) облаштовано інформаційну поличку з
оглядом літератури «Права та обов’язки громадян».

Спеціалістами Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (юрисконсультами,
фахівцями із соціальної роботи, практичними психологами, соціальними педагогами в
період з 10 по 14 грудня 2018 р. було організовано та проведено у навчальних закладах міста
для дітей та молоді 16 заходів інформаційного, освітнього та виховного характеру стосовно
відповідальності за вживання наркотичних засобів, протидії торгівлі людьми,
відповідальності неповнолітніх за скоєння правопорушень, попередження та подолання
булінгу в дитячому та шкільному колективах, прав та обов'язків громадян, протидії
домашньому насильству. Правоосвітньою роботою було охоплено понад 800 осіб. Проведені
заходи висвітлювались у засобах масової інформації та на сторінці Центру у мережі Фейсбук.
Управлінням праці та соціального захисту населення проведено зустріч із волонтерами
та учасниками антитерористичної операції, під час якої обговорено питання надання пільг та
захист прав учасників антитерористичної операції.
14 грудня 2018 року в приміщенні Хмельницької міської ради за участю громадських
організацій ветеранів та учасників АТО обговорено інформацію про хід виконання Програми
соціальної підтримки учасників АТО та членів їх сімей. Крім цього, керівником управління
на телебаченні було здійснено виступ щодо впровадження міських програм з метою
реалізації державних гарантій учасникам бойових дій, які брали безпосередню участь в АТО,
забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності
України, зокрема, права на житло та земельну ділянку.
Департаментом освіти та науки впродовж грудня 2018 року було проведено заходи
інформаційного, освітнього та виховного характеру (лекції, бесіди, зустрічі за круглим
столом, конкурси стінгазет, учнівських рефератів на правову тематику, конкурси з
розв’язування правових задач, вікторини, змагання, брейн-ринги, театралізовані вистави
«Судовий процес»), спрямовані на підвищення рівня правової культури, поширення знань
про права і свободи людини і громадянина та набуття навичок у їх застосуванні тиждень
правового інформування педагогічних колективів з питань реалізації та захисту прав людини
за участю юристів. З 14 грудня по 27 грудня 2018 відбулись фінали міського конкурсу на
кращого ерудита серед учнівської молоді проекту “Місто – діти – влада» для учнів 6-11-х
класів, приурочені до Дня місцевого самоврядування в Україні.
- Головним територіальним управлінням юстиції у Хмельницькій області в рамках
Всеукраїнського тижня права було проведено наступні заходи:
- спільно з департаментом освіти та науки Хмельницької міської ради Всеукраїнський
урок-лекцію на тему “Права людини” в закладах загальної середньої освіти міста
Хмельницького;
- спільно з Хмельницьким університетом управління та права, Навчально-науковою
лабораторією дослідження проблем публічного адміністрування та децентралізації влади
Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування
Національної академії правових наук України представниками Регіонального центру з
надання безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області, Ради адвокатів
Хмельницької області, членами відділення Асоціації правників України у Хмельницькій
області проведено “круглий” стіл на тему: “Захист прав людини в Україні: сучасний стан та
перспективи вдосконалення”, присвячений 70-річчю проголошення Загальної декларації прав
людини;
- бесіду на тему “Безпека людей в інтернеті” для учнів 6 класу НВК№ 10 на базі ЦБС,
в ході якого діти дізнались про небезпеки, які підстерігають юних користувачів в соцмережах
та інших інтернет ресурсах, а також отримали поради щодо безпечної роботи в інтернеті;
- брейн-ринг з правознавства серед студентів Хмельницького інституту соціальних
технологій Університету “Україна”;
- бесіду з учнями НВО №5 та Хмельницької ЗОШ № 12 щодо запобігання
дискримінації та насильства у школі;
- загальнонаціональний тест з перевірки правової грамотності для студентів закладів
вищої освіти міста старше 18 років, які не є правниками;
- семінар для безробітних громадян на базі Хмельницького міського центру зайнятості

щодо захисту прав працівників при порушенні трудового законодавства;
- семінар-нараду з трудовим колективом Хмельницької філії Державної установи
“Центр пробації” у Хмельницькій області щодо проведення соціально-виховної роботи з
питань пробації;
- спільно з департаментом освіти та науки Хмельницької міської ради правовий
диспут з учнями 11 класу НВК № 7 на базі Хмельницької обласної універсальної наукової
бібліотеки. Крім цього, були проведені інші тематичні заходи, зокрема, конференції, “круглі”
столи, семінари. Впродовж Всеукраїнського тижня права було організовано щоденний
прийом громадян у громадській приймальні з надання безоплатної первинної правової
допомоги при Головному територіальному управлінні юстиції.
Упродовж грудня 2018 року у газеті “Проскурів” та на офіційному веб-сайті
Хмельницької міської ради забезпечено публікацію інформаційних матеріалів з питань
реалізації та захисту прав людини, у тому числі учасників АТО, членів їх сімей, внутрішньо
переміщених осіб та постраждалих внаслідок зазначеної операції. Так, опубліковано
правоосвітницькі матеріали з питань реабілітації учасників бойових дій. Інформаційні
матеріали щодо гендерної рівності та захисту прав учасників АТО, членів їх сімей,
внутрішньо переміщених осіб транслювались у ефірі МТРК “Місто”. На веб-сайті міської
ради 14.12.2018 за підсумками засідання міської міжвідомчої координаційно-методичної ради
з правової освіти населення опубліковано інформацію про заходи, що відбувались у місті
Хмельницькому.
Упродовж грудня 2018 року у рамках реалізації проекту “Місто-діти-влада” проведено 2
екскурсії міською радою та зустрічі з керівництвом міської ради для учнів 5-х класів
загальноосвітніх шкіл міста та 2 екскурсії для студентів вищих професійних навчальних
закладів.
Завідувач юридичного відділу

Л.Демчук

