ХМЕЛЬНИЦЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА
ПРЕДСТАВНИЦТВА
29013, м. Хмельницький, вул. Гагаріна, 3
тел. 65-02-32, 65-11-96, факс 76-45-02
Е-mail: yurist@khm.gov.ua
від __________________№_________
Інформація
про стан виконання Міської програми правової освіти населення на 2016-2020 роки за
2020 рік:
Заходи, передбачені Міською програмою правової освіти населення на 2016-2020 роки,
затвердженою рішенням Хмельницької міської ради від 16.03.2016 №6, за 2020 рік
виконувались з врахуванням карантинних обмежень, встановлених з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2.
Так, бібліотеками міста було оновлено фонди літературою з питань правознавства,
були влаштовані книжкові виставки: «Подорож країною закону», «Сила закону – сила
держави» №7, «Права, гарантії, захист», «Поважаємо право та закон», «Закон, право і
мораль». Підготовлені інформаційні куточки «Вибори 2020» у всіх бібліотеках, оформлені
правознавчі куточки «Знай свої права» та «Закони України: «Вивчайте! Знайте! Поважайте!»,
«У юристи я б пішов».
Крім цього, у бібліотеці №12 було проведено тематичну бесіду: «Поважаємо право та
закон», годину права «Правопорушення підлітків та юридична відповідальність», правовий
тренінг «Подолаємо конфлікт разом. У січні 2020 року відбулось засідання клубу «Право.
Закон. Мораль» у центральній бібліотеці за темою «Особливості адміністративної та
кримінальної відповідальності неповнолітніх».
У бібліотеках-філіях були проведені пізнавально-розважальні конкурси, інформаційноправові години, зустрічі з дільничним інспектором, інспекторами патрульної поліції, правові
ринги. До дня Конституції України в бібліотеках міста було влаштовано калейдоскоп цікавих
повідомлень «Конституція Пилипа Орлика – перша конституція світу», книжкові виставки
«До Конституції – з повагою, до влади – з надією», «Конституція України - правовий
фундамент законності», відбулась
онлайн вікторина «Правознавець», правові
інформхвилинки.
Протягом 2020 бібліотеки міста підготували:
інформаційний буклет «Правосуддя для дітей» ЦБ (у рамках Міської програми
правової освіти населення на 2016-2020 роки);
інформаційний лист «Протидія корона вірусу соціальні та економічні гарантії» ЦБ;
інформаційний список літератури «Життєві принципи. Правила. Закон», бібліотека
філія №2;
вебліографічний список «Огляд інформаційно-правових Інтернет ресурсів» (у рамках
Міської програми правової освіти населення на 2016-2020 роки), бібліотека філія №8;
інформаційний список «Кращий знавець права», бібліотека філія №10;
інформаційна викладка «Права, гарант, захист», бібліотека філія №10;
вебліографічний список «Правила безпеки в інтернеті», бібліотека філія №13.

Постійно відбувалося 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.
Управлінням організаційно-інформаційної роботи та контролю у 2020 році
забезпечувалось повідомлення мешканців міста через сайт Хмельницької міської ради та
соціальні мережі щодо наявності встановлених нормативно-правовими актами карантинних
заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.
Спостережною комісією виконавчого комітету Хмельницької міської ради 26.06.2020
відбулось виїзне засідання у Хмельницькому слідчому ізоляторі Державної пенітенціарної
служби України у Хмельницькій області, де проводилась лекція на тему «Конституція
України – основний закон. Основні конституційні права громадян. Захист конституційних
прав та свобод громадян». В ході проведення лекції присутніх було ознайомлено з гарантіями
прав та свобод людини та громадянина, що закладені в Конституції України,
повноваженнями Конституційного Суду України, компетенцією Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини, діяльністю Європейського суду з прав людини.
Управлінням правового забезпечення та представництва в постійному телефонному
режимі надавалась та надається правова допомога громадянам міста.
Начальник управління
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