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Інформація
про стан виконання Міської програми правової освіти населення на 2016-2020 роки за
весь період:
Виконання заходів, передбачених Міською програмою правової освіти населення на
2016-2020 роки виконані в повному обсязі.
Щорічно 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 бібліотеках міста систематично проводились правові всеобучі, круглі столи на
правову тематику. В Центральній міській бібліотеці був створений «БібліоХаб», де
організовували тренінги.
В рамках сприяння Програми щодо сприяння вільного доступу громадян до джерел
правової інформації значно поповнились книжкові фонди бібліотек міської централізованої
бібліотечної системи літературою юридичного спрямування.
За 2016-2020 роки активно діяв клуб «ЮНІСТЬ І ЗАКОН», 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.
Юристами міського Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді впродовж
постійно 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.).
Ряд заходів проходило в рамках правопросвітницького проекту «Я маю право», який
стартував у червні 2017 року. Так, 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.

У 2018 році для команд 6-7-х класів – учасників міського конкурсу проведено
екскурсію до Хмельницької міської ради переможці фіналу міського брейн-рингу «Моя
позиція» команда спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №12
м.Хмельницького – 04 червня 2018 року отримали головний приз міського голови – поїздку
до м. Києва на екскурсію Верховною Радою України.
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.
За період дії Програми департаментом освіти та науки 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.
Систематично проводились заходи з відзначення річниці Конституції України,
місячники правових знань до Дня юриста та Всеукраїнського тижня права.
Спостережною комісією виконавчого комітету Хмельницької міської ради впродовж
2016-2020 років 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.
Управлінням праці та соціального захисту населення постійно надавались консультації
та роз’яснення вимог чинного законодавства про працю, з питань надання населенню
житлових субсидій тощо.
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 брейн-рингу «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.
Начальник управління
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