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Інформація
про стан виконання Міської програми правової освіти населення на 2016-2020 роки за
2019 рік:
За 2019 рік на виконання Міської програми правової освіти населення на 2016-2020рр.
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
(законів України); групове та індивідуальне інформування користувачів; підготовка
фактографічних, аналітичних, бібліографічних та ін. довідок; проведення культурно просвітницьких заходів; доступ до світових інформаційних ресурсів через мережу Інтернет
тощо.
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 2019р. в бібліотеках міста проводились правові всеобучі, круглі столи на
правову тематику тощо.
З 29 квітня по 12 травня центральна бібліотека, бібліотеки-філії №№7 та 11
Хмельницької міської ЦБС взяли участь у Європейському тижні на тему «Демократія і я».
У центральній бібліотеці та у бібліотеці - філії №11 відбулись заходи, які висвітлені у
соціальних мережах шляхом створення коротких відеороликів із застосуванням відповідних
хештегів.
Бібліотеки Хмельницької міської ЦБС розширюють майданчики накопичення досвіду
реформування громад і обміну ним. Ці майданчики, накопичені до громадян, стали
привабливими для комунікаційних і просвітницьких структур, які займаються
реформуванням органів місцевого самоврядування і просуванням реформ адміністративно територіального устрою й децентралізації. У «БібліоХабі» центральної міської бібліотеки

протягом 6 місяців 2019 року продовжували організовувати гру-тренінг «Світ громад». Для
Хмельницької міської централізованої бібліотечної системи розроблений проект «Розробка
курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні (ПУЛЬС)» вже опрацьований на
багатьох заходах.
В рамках сприяння Програми щодо сприяння вільного доступу громадян до джерел
правової інформації в 2019році книжкові фонди бібліотек міської централізованої
бібліотечної системи поповнились літературою юридичного спрямування - надійшло 32
примірники на суму 2,5 тис. грн. Серед періодичних видань, що містить правову тематику
«Голос України», «Урядовий кур’єр», «Офіційний вісник України», «Країна», «Газета по
українські», «Домашній адвокат», «Актуально для подолян», «Пенсійний кур’єр», «Вісник +
К».
Було організовано книжково-ілюстративні виставок правового характеру, було видано
103 електронних бібліографічні довідки правознавчої тематики. 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.
Було проведено цілий ряд заходів з нагоди відзначення Дня Конституції , зокрема, в
бібліотеках Хмельницької міської ЦБС облаштовувались книжково-ілюстративні виставки та
тематичні полички з оглядами літератури, проводились правові діалоги.
Протягом 2019 року активно діяв клуб «ЮНІСТЬ І ЗАКОН», який діє в міському
будинку культури, де систематично проводились правовиховні заходи. Заклади культури
міста забезпечували систематичне проведення заходів на виконання Концепції підвищення
правової культури учасників виборчого процесу та референдумів в Україні.
Було організовано ряд заходів з метою навчити якомога більшу кількість українців
розрізняти маніпуляції у передвиборчих кампаніях, розвивати навички критичного мислення,
знати де і як перевіряти інформацію. Так, відбулось Всеукраїнське одночасне заняття з
пошуку фактів «Не вір-перевір», яке відбулося 1 березня у всіх областях України. 60 хвилин
700 координаторів-волонтерів у 400 локаціях в 24 областях України навчали учасників
відокремлювати факти від суджень, помічати фейки, перевіряти інформацію про кандидатів
та аналізувати результати соціологічних опитувань і рейтингів. Таке одночасне заняття
провели і у Хмельницькому. Урок відбувся у центральній міській бібліотеці та бібліотеціфілії №8, що на Озерній. Захід пройшов за ініціативи міжнародної організації IREX в Україні
в рамках проекту "Вивчай та розрізняй", а також за підтримки Посольства Сполучених
Штатів Америки та Посольства Великої Британії в Україні. Всеукраїнське заняття розпочали
з он-лайн звернення до учасників Посла США в Україні, представників Посольства Великої
Британії і Міністерства освіти та науки України. Трансляція відбувалася з America House
Kyiv. Організатори заходу зауважують, що заняття не передбачає політичних агітацій, його
зробили по максимуму аполітичним. Згідно задуму, в уявній країні Мурляндії мають
відбутися вибори, є тут і свої кандидати. Наголошується, що всі персонажі та події вигадані,
будь-які збіги з реальними політичними персоналіями випадкові. Учасники уроку,
розділившись на групи, стали політтехнологами і допомагали перемогти саме своєму
кандидату. У такий спосіб зсередини побачили мотиви підсвідомого впливу, якими зазвичай
оперують кандидати напередодні виборів.
Юристами міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді впродовж 2019
року здійснювався прийом громадян та надавались безкоштовні юридичні консультації з
питань роз’яснення сімейного законодавства (розлучення, розподіл спільного майна
подружжя, визначення місця проживання дитини, та ін.); трудового (підстави та порядок
звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, трудові гарантії жінок, які
мають дітей до 15 р. та одиноких матерів та ін.); житлового законодавства (право на
користування житловим приміщенням); отримання соціальної допомоги (одноразової при
народженні дитини, до досягнення дитиною 3-х років, одиноким матерям, багатодітним
сім’ям, дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування та ін.).

В рамках роботи Хмельницької міської міжвідомчої координаційно-методичної ради з
правової освіти в І-му півріччя 2019 року 20 травня 2019 року проведено засідання МКМР
щодо підтримки інформаційної кампанії «Стоп Булінг для школярів. Шляхи вирішення
проблеми і напрямки взаємодії».
Рід заходів проходило в рамках правопросвітницького проекту «Я маю право», який
стартував у червні 2017 року. Так, юрисконсультами Центру проводились правопросвітні
заходи щодо підвищення юридичної грамотності молоді та формування нової правової
культури у суспільстві. Спільно з представниками служби у справах дітей, правоохоронних
органів проводяться профілактичні рейди «Діти вулиці», «Вокзал», «Підліток» тощо.
З метою профілактики злочинності та вчинення правопорушень на території міста
Хмельницького юрисконсультами міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді систематично проводилась лекційно-просвітницька робота у навчальних закладах
міста за тематикою “Відповідальність неповнолітніх за скоєння правопорушень», бесіди з
учнівською молоддю на тему: «Адміністративна відповідальність неповнолітніх», “Як не
стати жертвою злочину”, „Як не стати жертвою вуличних шахраїв” „Екологічна культура та
відповідальність за екологічні правопорушення”, ”Батьківська відповідальність”,
«Профілактика насильства в дитячому середовищі», Профілактика випадків булінгу у
шкільному середовищі» тощо.
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 з 02.09.2019 року
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.
У ході профілактичного заходу «Урок» протягом вересня-жовтня представниками
служби, департаменту освіти та науки, Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
проведено 24 рейдів у 40 загальноосвітніх закладах щодо запобігання дитячої бездоглядності
і безпритульності, виявлення дітей, які з початком навчального року не приступили до занять
у навчально-виховні заклади, відвідано комп’ютерні клуби, парки відпочинку, вокзали,
ринки.
17.10.2019 року взято участь у проведенні наради з директорами загальноосвітніх
закладів міста щодо підсумків проведення профілактичного заходу «Урок».
Впродовж 2019 року регулярно проводились зустрічі працівників Ювенальної
Превенції Хмельницького відділу поліції з метою профілактики правопорушень у
молодіжному середовищі та правовою освітою молоді.
У 2019 року загальноосвітніми навчальними закладами міста проведені заходи з
відзначення річниці Конституції України.
Було проведено ряд заходів в рамках місячника правових знань до Дня юриста та
Всеукраїнського тижня права, зокрема, проводились правові лекторії, правові ринги тощо.
До Всеукраїнського тижня права 09 - 13 грудня 2019р. в бібліотеках Хмельницької міської
ЦБС проведено 9 заходів правосвітнього характеру, серед них: правовий лабіринт «Цікаве
право» у центральній бібліотеці; юридичні паралелі «Розумно використовуй, сумлінно
виконуй» у бібліотеці-філії №2, юридична мандрівка «Молода людина: її обов’язки і права»
у бібліотеці-філії №7, правовий всеобуч «Права. Гарантії. Захист.», у бібліотеці-філії №12,
діалог-вікторина з правознавства: «Не порушуйте наші права» у бібліотеці-філії №13 тощо.
Постійно відбувалось інформування громадян через сайт Хмельницької міської ради,
засоби масової інформації з питань держави і права, захисту основних прав та свобод,
роз’яснення норм законодавства України, попередження та профілактики злочинності в
місті, оприлюднюються графіки роботи правових громадських приймалень, “гарячих”
телефонних ліній та виїзних консультативних пунктів.

Публікувались звіти про діяльність міської міжвідомчої координаційно-методичної
ради з правової освіти населення та інформації про заходи, що відбулись у рамках тижня
права в Хмельницькому.
Спостережною комісією виконавчого комітету Хмельницької міської ради впродовж
2019 року проводидись виїзні 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. Протягом 2019
року було проведено 12 зустрічей з неповнолітніми, які утримуються у слідчому ізоляторі в
рамках правопросвітницького проекту «Я маю право» з питань профілактики ігроманії,
майбутнього неповнолітніх після СІЗО, визнання провини за скоєне, профілактики
конфліктності, знання своїх прав та обов’язків, суїцидальних настроїв.
Юридичним відділом в постійному режимі надавалась та надається правова допомога
громадянам міста.
Управлінням праці та соціального захисту населення постійно надавались консультації
та роз’яснення вимог чинного законодавства про працю, з питань надання населенню
житлових субсидій тощо.
Упродовж 2019 року у рамках реалізації загальноміського просвітницького проекту
громадянського виховання учнівської молоді "Місто-діти-влада" проводились екскурсії
міською радою та зустрічі з керівництвом міської ради для учнів загальноосвітніх шкіл міста
та студентів вищих професійних навчальних закладів. Проведено гру ігор міського брейнрингу «Моя позиція». Проводились громадсько-політичні студії «Школа сучасного лідера»
серед студентів міста Хмельницького.
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, зокрема соціально незахищених
верств населення, учасників антитерористичної операції/операції об’єднаних сил, членів їх
сімей, внутрішньо переміщених осіб.
Проведені заходи висвітлювались в засобах масової інформації та на сторінці Центру у
мережі Фейсбук
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