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Інформація
про стан виконання Міської програми правової освіти населення на 2016-2020 роки за
1-ше півріччя 2019 року:
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.
За перше півріччя 2019 року 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.
На всіх проведених заходах правової тематики учасникам були презентовані
інформаційні видання правової тематики – це шорт-лист «Вибори Президента України –
2019» та інформаційний буклет «Стоп-булінг: як зрозуміти, що дитину ображають».
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 2019р. в бібліотеці-філії №12 відбувся правовий всеобуч «Захист
прав споживачів». Учні 8-х класів СЗОШ №21 зустрілись зі студенткою магістратури
юридичного факультету ХУУП Анною Тручковською. 17 квітня для учнів 3-х класів ЗОШ №
24 працівниками бібліотеки-філії №11 було проведено правовий СТОП – булінг «Подорож у
Країну Рівності». Захід підготовлений у рамках співпраці із Регіональним центром з надання

безоплатної вторинної правової допомоги у Хмельницькій області. Ольга Чорна, очільниця
відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення та розвитку інфраструктури,
розповіла школярам про толерантність, повагу, ввічливість, а головне – про цькування серед
однокласників, котре стало актуальною проблемою сьогодення.
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 у рамках тижня 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 І-му півріччі 2019р. 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» – всього 45 примірників на загальну суму 16,3 тис. грн.
Було організовано 12 книжково-ілюстративних 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.
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 10 книжково-ілюстративних виставок та тематичних поличок, з оглядами
літератури. Для відвідувачів бібліотек-філій №3,4,8,9,11, проведено правовий діалог:
«Конституція України – правова основа життєдіяльності суспільства України», майстер-клас
«Оберіг держави і нації», Інформаторій «Оберіг нашої державності», квест-подорож «З
Україною в серці».
У бібліотеці-філії №8 оформлений постійно-діючий інформаційно-правовий куточок
«Правовий всеобуч».
Всього протягом січня - червня 2019 року у закладах культури міста було проведено 58
правоосвітніх заходів, з них до виборів Президента України – 32. Проведені заходи активно
висвітлювалися у засобах масової інформації, у соціальних мережах.
Протягом І-го півріччя 2019р. клубом клуб «ЮНІСТЬ І ЗАКОН», який діє в міському
будинку культури. проведено 5 правовиховних заходи. У Центрі національного виховання
учнівської молоді діє клуб (далі ЦНВУМ) були проведені 7 заходів з організації
правоосвітньої та правовиховної роботи. Заклади культури міста забезпечували
систематичне проведення заходів на виконання Концепції підвищення правової культури
учасників виборчого процесу та референдумів в Україні.
У всіх 15 бібліотеках Хмельницької ЦБС, ЦНВУМ, МБК, дитячих музичних школах
№2 та №3 були влаштовані інформаційні куточки «Назустріч виборам - 2019!». Допомогти

громадськості знати та розуміти особливості самого виборчого процесу – було основною
метою правоосвітніх заходів, які проводились в закладах культури протягом лютого –
березня 2019 року. Всього їх було проведено 32. Серед них: 6 лютого у бібліотеці-філії №8,
що у мікрорайоні Озерна, говорили про давно усталені норми виборчого законодавства
України та нові зміни. Працівники книгозбірні провели інформ-зустріч «Право вибору –
сьогодення». Інформаційний центр надання послуг, який створений в бібліотеці, допоміг
під ча Для підвищення рівня виборчої самосвідомості серед містян Хмельницького, 8
лютого у центральній бібліотеці пройшов правовий діалог «Вибори Президента України:
все, що потрібно знати». Розмову організували у рамках чергового засідання правового
клубу «Право. Закон. Мораль» для працівників культури м.Хмельницького. Поспілкувалася
з учасниками засідання Євгенія Врублевська, голова Хмельницького осередку Ліги
студентів Асоціації правників України – АПУ. Привернення уваги дітей і молоді до
суспільного життя, процесу свідомого вибору влади було метою заходів, які проводились 19
лютого у бібліотеках - філіях №10 та №7, проводився інформаційний день для юних
відвідувачів «Ти маєш право знати» та правовий всеобуч «Сьогодні учень – завтра
виборець» для учнів 9-Б класу ЗОШ №18 імені В. Чорновола. Учні мали нагоду
поспілкуватися з Оксаною Кізаєвою, регіональним координатором взаємодії з
громадськістю Уповноваженого ВРУ з прав людини в Хмельницькій області, Ольгою
Чорною, керівником відділу організаційної роботи, юридичного забезпечення діяльності та
персоналу Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у
Хмельницькій області та Оксаною Банковою, керівником відділу комунікацій і
забезпечення доступу до публічної інформації Регіонального центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги у Хмельницькій області. 26 лютого відбулася година права
«Органи державної влади України. Вибори президента України» у бібліотеці-філії №12.
Правовий діалог «Я і Вибір» між десятикласниками із НВК №7 та Анною Тручковською,
студенткою магістратури юридичного факультету Хмельницького університету управління
та права проведено 27 лютого у бібліотеці-філії №3.
Правознавець під час заходу декілька разів наголосила на необхідності формування
регіональної політики для забезпечення високого рівня свідомості та політичної культури
громадян. Також на прикладах конкретних ситуацій розповіла про те, яким чином необхідно
поводити себе на виборах Президента, чого уникати, аби не обмежити виборчого права ні
свого, ні інших громадян. Учні із задоволенням обговорювали тему та аргументовано
дискутували.
Для тих, хто цьогоріч вперше голосував – студентів Хмельницького інституту
соціальних технологій Університету «Україна», 20 лютого у бібліотеці-філії №9 провели
правовий коучінг «Як стати свідомим виборцем». Поспілкуватися з молодими виборцями
прийшли юрисконсульт Хмельницького міського Центру соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді Наталія Ялоха, координатор Всеукраїнської ініціативи «Активна громада» у
Хмельницькому Юлія Мазур, представник Регіонального центру з надання безоплатної
вторинної правової допомоги в Хмельницькій області Ольга Чорна.
Під час виборчої президентської кампанії. у населення виникали різні правові питання.
21 лютого до бібліотеки-філії №13 Хмельницької міської ЦБС на дискусію: «Вибори
президента: що потрібно знати українцям?» завітали читачі пенсійного віку, щоб ретельно
розібратися в деяких виборчих питаннях.
26 лютого до бібліотеки-філії №4 запросили спеціаліста Головного територіального
управління юстиції у Хмельницькій області Ірину Щербіну на зустріч «Україну будує кожен
з нас» з одинадцятикласниками НВК №9. Відвідувачам була презентована пам’ятка «Дорожня карта виборця», того ж дня працівники бібліотеки-філії №2 для своїх користувачів
провели інформаційну годину «Наш вибір – майбутнє країни: вибори 2019».
Невід'ємне право громадянина демократичної держави – вільно обирати владу.
Неодмінний обов'язок демократичної держави – забезпечити своїм громадянам можливість
реалізувати виборче право. Про таку особливу форму взаємодії і чіткої співпраці
громадянина та держави вели розмову під час правознавчого діалогу «Я маю право обирати»

у бібліотеці-філії №14. 21 лютого сюди на зустріч-спілкування з молодими людьми завітала
спеціаліст з місцевого управління юстиції Наталя Білик.
Навчити якомога більшу кількість українців розрізняти маніпуляції у передвиборчих
кампаніях, розвивати навички критичного мислення, знати де і як перевіряти інформацію –
мета Всеукраїнського одночасного 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 бібліотеці-філії №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 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.);
Протягом І-го півріччя 2019 року юрисконсультами Центру надано 332 консультації.
З нагоди проведення в місті Хмельницькому заходів з приводу відзначення річниці
Незалежності України міським Центром роботи з дітьми та підлітками за місцем проживання
проведено вікторину « Україна - рідна ненька!» (підлітковий клуб „Романтик”), години
спілкування „Ми - діти твої, Україно!” (підлітковий клуб „Мустанг”, „Індіго”), охоплено 58
осіб. Всього заходами охоплено 86 осіб.
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».
В рамках правопросвітницького проекту «Я маю право», який стартував у червні 2017
року, юрисконсульти Центру проводять 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. Під час проведення рейдів
вживаються заходи щодо захисту прав та інтересів дітей, профілактики правопорушень у
підлітковому середовищі, запобігання негативним явищам, які сприяють вчиненню
неповнолітніми злочинів. Значна увага приділяється дітям, які перебувають у складних
життєвих обставинах.
Роз’яснення норм законодавства України громадянам міста через засоби масової
інформації та соціальні мережі.
Підготовлено статті “Права неповнолітніх у трудових відносинах”, «Зупинимо булінг»,
«Куди звертатись за допомогою у випадку проявів насильства», “10 порад щодо безпечного
працевлаштування за кордоном”, «Піднесення правової культури та право виховна робота

серед молоді – один із напрямків роботи Центру», “Діти мають право...”, «Відповідальність
за шкільне цькування» тощо
Відповідно до наказів Міністерства соціальної політики, розпоряджень голови ОДА,
листів обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді проводиться
профілактична та психологічна допомога переселенцям, які тимчасового проживають у
нашому регіоні та військовослужбовцям, які знаходяться на лікуванні (реабілітації).
Протягом І-го півріччя 2019 року проведено 3 заходи (тренінги, зустрічі, бесіди) для 63
чоловік (у військовому госпіталі та науковій бібліотеці – фотовиставка «Разом і до кінця від
Майдану до АТО»). Соціальною роботою охоплено 5 сімей, (в них 6 дітей), де є
військовослужбовці, які побували у зоні проведення антитерористичної операції.
З метою профілактики злочинності та вчинення правопорушень на території міста
Хмельницького юрисконсультами міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді проводиться 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. За півріччя проведено 23 лекції (тренінги, бесіди), Охоплено
950 осіб.
Міським Центром роботи з дітьми та підлітками за місцем проживання взято участь у 3
профілактичних рейдах мікрорайонів м. Хмельницького з метою виявлення дітей та
підлітків, які без супроводу дорослих перебувають на вулицях м. Хмельницького після 22.00
годин. Проводиться виховна робота з дітьми, підлітками та сім’ями мікрорайонів міста, що
потребують особливої соціальної уваги (ознайомлення з умовами проживання та
взаємовідносин у сім’ї (13 відвідувань).
Регулярно проводяться зустрічі працівників Ювенальної Превенції Хмельницького
відділу поліції з дітьми та підлітками мікрорайонів міста з метою профілактики
правопорушень у молодіжному середовищі та правовою освітою молоді.
Протягом 2016 року щодо профілактики правопорушень та злочинності на території
м.Хмельницького в 2016 р. проводились наступні заходи:
- Кінолекторії «Молодь та Закон». «Правова країна, Україна», «Жити за законам
держави», «Свої права ти добре знай, та інших прав не порушуй».
- Проведено інформування неблагополучних батьків, щодо прав їх дітей.
- Проведено бесіди із серії «Я обираю життя» (профілактика тютюнопаління,
наркоманії, дитячого алкоголізму, проституції та СНІДу).
- Бесіди «Правопорушення та їх наслідки», тощо. До їх проведення були залучені
психологи, лікарі-наркологи, працівники правоохоронних органів, юристи, соціологи.
- Тижні антитютюнової пропаганди.
- Усні журнали «Хвилини задоволення закінчуються трагедією», «Скажемо паліннюпрощавай!», тощо.
- Профілактичні огляди мікрорайонів міста з метою виявлення дітей, що жебракують.
- Години спілкування «Шкідливі звички», «Твоє майбутнє в твоїх руках», «Чому
лихословлять без причини?», «Спиртний вир та як його оминути», «Конфлікт і ми»,
«Потворне обличчя насильства», «Кримінальна відповідальність підлітків», тощо.
- Засідання круглого столу «Знати свої права - виконувати свої обов’язки», «Право та
злочин», «Небезпечні ситуації у житті підлітка», «Наркоманія – від хвилинного задоволення
до трагедії».
- Регулярно організовуються виставки профілактичної літератури в усіх підліткових
клубах м.Хмельницького « Це потрібно знати».
- Проведено диспути на тему «Твоє право не повинно порушувати права іншого»,
«Під пильним поглядом Феміди», тощо.
- Відверті розмови «Стосунки між підлітками», «Криза підліткового віку», «Шкідливі
звички».

- Оформлення у підліткових клубах інформаційних куточків «Скажи наркотикам –
ні», «Кримінальний перелік правопорушень підлітків».
- Бесіди по профілактиці СНІДу серед неповнолітніх: «Слово «ні» твій захист від
СНІДу », «Підлітки та СНІД – не сумісні», «Як не стати ВІЛ-інфікованим».
- Проведено правознавчий калейдоскоп «Шкідливі звички ведуть до злочинів».
У підліткових клубах міського Центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем
проживання належна увага приділяється правовому вихованню сімей. Цьому сприяють
профілактичні куточки «Це потрібно знати», де висвітлюються права дітей та обов’язки їх
батьків. Інформація в них постійно оновлюється, висвітлюються статті Основного закону
України – Конституції, які сприяють її вивченню.
Регулярно проводяться зустрічі працівників Ювенальної Превенції Хмельницького
відділу поліції з метою профілактики правопорушень у молодіжному середовищі та
правовою освітою молоді.
Правова освіта школярів здійснювалась під час вивчення предметів «Правознавство» та
«Громадянська освіта». На уроках правознавства педагоги приділяють велику увагу
формуванню правового світогляду молоді, вихованню школярів у дусі поваги до прав та
основних свобод людини, у піднесенні культури прав людини, сприяють усвідомленню
учнями необхідності побудови правової держави. Уроки вчителі урізноманітнюють за
допомогою інтерактивних методів навчання: дискусії і цільові диспути, лекції та реферативні
диспути, засідання «круглого столу», тренінгів «Ми проти насильства», «Ти і закон», «Я маю
право на життя».
Департаментом освіти та науки визначено такі форми роботи, як: рейд-урок,
координаційні ради при закладах загальної середньої освіти, внутрішньошкільний облік
учнів схильних до правопорушень, виховні заходи, як шкільні так і спільно з службою у
справах дітей, центром соціальної служби для сім’ї, дітей та молоді та працівниками
ювенальної превенції СП ХВП згідно графіку та за запитами закладів освіти. Здійснено 5
виїздів за місцем проживання учнів з питання повернення їх до навчання.
У травні-червні 2019 року загальноосвітніми навчальними закладами міста проведені
заходи з відзначення 23-ї річниці Конституції України. Так, в закладах освіти до 28.06.2019р.
були проведені:
- тематичні уроки державності «Ми – громадяни України», присвячені історії
розвитку вітчизняного конституційного права;
- лекції, семінарські заняття, бесіди, виховні години на теми: «Система права в
Україні», «Конституція України – основний закон держави», «Державні символи України»,
«Формування правової культури – конституційні права, обов’язки та свободи», «Конституції
України – 23 рік: стан та перспективи розвитку українського конституціоналізму»;
- випуск тематичних шкільних газет «23-а річниця Конституції України»;
- культурно-мистецькі й просвітницькі заходи, присвячені історії українського
державотворення, питанням розвитку та зміцнення держави, спрямовані на виховання поваги
до Конституції України, формування правової культури, отримання знань про конституційні
права, свободи та обов’язки;
- організовано у музейних та бібліотечних кімнатах загальноосвітніх навчальних
закладів міста виставки відповідної літератури, творів образотворчого мистецтва, що
ілюструють процес прийняття Конституції України, становлення та розвиток українського
конституціоналізму, історію національного законотворення;
- різноманітні заходи, присвячені 23-річчю Конституції України, проведені у
позашкільному навчальному закладі «Дитячо-юнацький оздоровчий комплекс «Чайка» м.
Хмельницького»» та інших дитячих літніх таборах відпочинку;
- інформацію про проведені заходи розміщено на сайті Департаменту освіти та науки
Хмельницької міської ради та офіційних сайтах навчальних закладів міста.
Систематично організовуються зустрічі учнів з цікавими людьми, вікторини,
обговорення газетних статей, розв'язування спеціальних задач, виховні години правового

спрямування, профілактичні бесіди, правові хвилини і найцікавіше — обговорення реальних
судових процесів. На таких процесах демонструють правові ситуації та шляхи вирішення їх,
засуджують байдужість, хуліганство, жорстокість, жадність, бродяжництво, вбивство та інші
моральні якості та вчинки.
Триває співпраця шкіл з ВНЗ та юридичними установами міста:
Для учнівської молоді проводився урок–екскурсія до Апеляційного суду.
Налагоджена співпраця з Службою в справах дітей, з ювенальною превенцією, з
міським центром соціальних служб для молоді .
Участь у міжнародних проектах «Школа – територія прав людини», «Особиста гідність.
Безпека життя. Громадська позиція» ,«Демократична школа», зокрема педагоги СЗОШ № 27
взяли участь у базових тренінгах Програми «Демократична школа», яку реалізує
Європейський центр ім. Вергеланда за підтримки Міністерства закордонних справ Норвегії у
співпраці з Міністерством освіти і науки України, Радою Європи, Центром освітніх ініціатив
та ІСАР «Єднання». Тренінг для шкільних команд мав завдання: сформувати розуміння
демократичної школи на основі Хартії Ради Європи з освіти для демократичного
громадянства і прав людини (ОДГ/ОПЛ); ознайомити з трьома вимірами демократичної
школи; напрацювати бачення можливих змін через Інструмент демократичного розвитку
школи, що передбачає загальношкільний підхід у освітньому процесі. Велику увагу
правоосвітницькій роботі приділяють в Хмельницькій гімназії № 1 імені Володимира
Красицького. Директор гімназії Ратушняк С.П. – автор посібника «Живи та дій » (навчальнометодичні матеріали).
Постійно відбувається 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 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 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 І півріччя 2019 року у рамках реалізації загальноміського просвітницького
проекту громадянського виховання учнівської молоді "Місто-діти-влада" проведено 8
екскурсій міською радою та зустрічі з керівництвом міської ради для учнів 5-х класів
загальноосвітніх шкіл міста та 3 екскурсії для студентів вищих професійних навчальних
закладів. Проведено 2 півфінальні та фінальну гру ігор міського брейн-рингу «Моя позиція».
Проведено 3 громадсько-політичні студії «Школа сучасного лідера» серед студентів міста
Хмельницького.
Завідувач юридичного відділу

Л.Демчук

