
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

смт Новопсков № б'-Ь

Про затвердження плану заходів 
з підвищення правової грамотності 
жителів Новопсковського району 
Луганської області у  рамках реалізації 
заходів загальнонаціонального проекту 
«Ямаю право!» структурними підрозділами 
Новопсковськоїрайонної державної 
адміністрації Луганської області 
на 2018 рік

Відповідно до ст.ст. 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
Указу Президента України від 14 листопада 2017 року № 361/2017 «Про оголошення в 
Україні 2018 року Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!», 
враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 638-р 
«Про реалізацію правопросвітницького проекту «Я маю право!», протокольних доручень за 
підсумками апаратної наради голови облдержадміністрації-керівника апарату обласної 
військово-цивільної адміністрації від 23 січня 2018 року, з метою формування у суспільстві 
правової культури та правової свідомості, сприяння підвищенню рівня знань та 
поінформованості громадян щодо реалізації та захисту своїх прав, гарантованих 
Конституцією та законами України, у різних сферах життя:

1. Затвердити план заходів з підвищення правової грамотності жителів 
Новопсковського району Луганської області у рамках реалізації заходів 
загальнонаціонального проекту «Я маю право!» структурними підрозділами Новопсковської 
районної державної адміністрації Луганської області на 2018 рік (далі за текстом - План 
заходів), що додається.

2. Відповідальним виконавцям забезпечити реалізацію плану заходів та про стан його 
виконання інформувати юридичний відділ апарату Новопсковської районної державної 
адміністрації Луганської області щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним 
періодом.

3. Юридичному відділу апарату Новопсковської районної державної адміністрації 
Луганської області забезпечити координацію роботи щодо реалізації плану заходів і про стан 
виконання розпорядження інформувати обласну державну адміністрацію щокварталу до 10 
числа місяця, що настає за звітним періодом.

4. Контроль за виконання із^&ядження покласти на заступника голови
Новопсковської районної держаї^ю?ІщйнічРі'] щ # ;^тансько ї області Скорохода О.О.

Перший заступник голови 
державної адміністрації, вш 
обов’язки голови районної
державної адміністрації ' г В.О.ВИСОЧИНА



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
районної держадміністрації

План
заходів з підвищення правової грамотності жителів Новопсковського району 

Луганської області у рамках реалізації заходів загальнонаціонального проекту «Я маю 
право!» структурними підрозділами Новопсковської районної державної адміністрації 
____ _______________________ Луганської області на 2018 рік ________________________
№
з/п

Назва заходу Дата
виконання

Відповідальні

1 Залучення учнів закладів загальної 
середньої освіти району до участі у 

Всеукраїнській олімпіаді з правознавства

листопад - 
грудень 

2018 року

Відділ освіти 
райдержадміністрації 
спільно з закладами 
загальної середньої 

освіти району (за 
згодою)

2 Оформлення у шкільних бібліотеках 
закладів освіти виставок тематичної 

літератури, інформаційних стендів «Я 
маю право»

Протягом 2018 
року

Відділ освіти 
райдержадміністрації 
спільно з закладами 
загальної середньої 

освіти району (за 
згодою)

3 Проведення конкурсів та інших заходів, 
спрямованих на підвищення рівня знань 

дітей щодо гарантованих їм 
Конституцією та законами України прав 

у різних сферах суспільного життя

протягом 
березня, 
жовтня 

2018 року

Відділ освіти 
райдержадміністрації 
спільно з закладами 
загальної середньої 

освіти району (за 
згодою)

4 Перегляд в закладах освіти району 
соціальних відеороликів щодо прав дітей, 
протидії торгівлі людьми, профілактики 

виявів ксенофобії

протягом 
березня, 
жовтня 

2018 року

Відділ освіти 
райдержадміністрації 
спільно з закладами 
загальної середньої 

освіти району (за 
згодою)

5 Проведення виховних годин «Права 
людини- найвища цінність»

протягом 
березня, 
жовтня, 
грудня 

2018 року

Відділ освіти 
райдержадміністрації 
спільно з закладами 
загальної середньої 

освіти району (за 
згодою)

6 Проведення для учнів екскурсій у суди, 
зустрічей з працівниками 

правоохоронних органів району

Протягом 2018 
року

Відділ освіти 
райдержадміністрації 
спільно з закладами 
загальної середньої 

освіти району (за 
згодою)

7 Організація роботи районних 
методоб'єднань вчителів правознавства

березень, 
серпень, 

жовтень 2018 
року

Відділ освіти 
райдержадміністрації 
спільно з закладами 
загальної середньої 

освіти району (за 
згодою)



8 Оформлення книжкових виставок 
«Правові знання громадянам», «Закони, 

за якими ми вчимося, працюємо, 
живемо»

Січень -  
грудень 2018 

року

Відділ культури 
райдержадміністрації 

спільно з КЗ 
«Новопсковська 
централізована 

бібліотечна система» (за 
згодою)

9 Проведення години права «Подорож в 
країну права, моралі та закону»

Січень- 
грудень 2018 

року

Відділ культури 
райдержадміністрації 

спільно з КЗ 
«Новопсковська 
централізована 

бібліотечна система» (за 
згодою)

10 Проведення години спілкування «Права 
людини в сучасному світі»

Січень- 
грудень 2018 

року

Відділ культури 
райдержадміністрації 

спільно з КЗ 
«Новопсковська 
централізована 

бібліотечна система»
11 В рамках роботи правового клубу 

«Босисіауз ІІА» провести перегляди та 
обговорення фільмів «Як у тебе справи, 
Рудольфе Мінг?», «Жертвопринесення»

Лютий- 
березень 2018 

року

Відділ культури 
райдержадміністрації 

спільно з КЗ 
«Новопсковська 
централізована 

бібліотечна система» (за 
згодою)

12 Проведення зустрічі зі спеціалістом 
Новопсковського районного центру 

зайнятості з темою «Правові аспекти 
працевлаштування молоді»

Квітень 2018 
року

Відділ культури 
райдержадміністрації 

спільно 3 
Новопсковським 

районним центром 
зайнятості (за згодою) 

(за згодою)
13 Проведення відвертої дискусії «Захист 

прав дитини в Європі та світі: аналіз та 
порівняння»

Квітень 2018 
року

Відділ культури 
райдержадміністрації 

спільно з КЗ 
«Новопсковська 
централізована 

бібліотечна система» та 
Можняківським 

сільським будинком 
культури (за згодою)

14 Проведення дня правової інформації 
«Молодіжний рух і право»

Червень 2018 
року

Відділ культури 
райдержадміністрації 

спільно з КЗ 
«Новопсковська 
централізована 

бібліотечна система» та 
Пісківським сільським 
будинком культури (за 

згодою)
15 Проведення інтелектуально-правової гри 

«Маю право»
Липень 2018 

року
Відділ культури 

райдержадміністрації 
спільно з КЗ



«Новопсковська 
централізована 

бібліотечна система» (за 
згодою)

16 Проведення правничого квесту «Всі 
малята повинні право мати щасливими 

зростати»

Грудень 2018 
року

Відділ культури 
райдержадміністрації 
спільно з районною 

бібліотекою для дітей 
(за згодою)

17 Проведення правового квесту «Я знаю 
свої права і обов’язки»

Грудень 2018 
року

Відділ культури 
райдержадміністрації 

спільно з КЗ 
«Новопсковська 
централізована 

бібліотечна система» та 
Риб'янцівським 

сільським будинком 
культури (за згодою)

18 Проведення циклу правоосвітницьких 
заходів «Я маю право !» з метою 
формування правової культури та 

свідомості у суспільстві, підвищення 
рівня знань громадян щодо механізмів 

захисту своїх прав

Протягом 2018 
року

Юридичний відділ 
апарату 

райдержадміністрації та 
відділ організаційної 
роботи та зв’язків з 

громадськістю апарату 
райдержадміністрації

19 Інформування населення району 
шляхом розміщення відповідної 

інформації у рамках реалізації заходів 
загальнонаціонального проекту «Я маю 
право!» на носіях зовнішньої реклами 

(біл-бордах).

Протягом 2018 
року

Відділ організаційної 
роботи та зв’язків з 

громадськістю апарату 
райдержадміністрації

20 Висвітлення на офіційному веб-сайті 
райдержадміністрації заходів з 

підвищення правової грамотності 
жителів Новопсковського району 

Луганської області у рамках реалізації 
заходів загальнонаціонального проекту 

«Я маю право!»

Протягом 2018 
року

Відділ організаційної 
роботи та зв’язків з 

громадськістю апарату 
райдержадміністрації

21 Розміщення у приміщеннях структурних 
підрозділів Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської 
області інформаційних матеріалів у 

рамках реалізації заходів 
загальнонаціонального проекту «Я маю 

право!»

Протягом 2018 
року

Структурні підрозділи 
райдержадміністрації

22 Проведення навчання з працівниками 
апарату та самостійних структурних 
підрозділів райдержадміністрації з 

метою підвищення рівня роз’яснювальної 
роботи щодо антикорупційного 

законодавства

Протягом 2018 
року

Уповноважена особа з 
питань запобігання та 
виявлення корупції у 

Новопсковській районній 
державній адміністрації 

Луганської області



23 Проведення лекцій, бесід, засідань 
«круглого столу» на правову тематику

Вересень-травень 
2018 року

Служба у справах 
дітей

райдержадміністрації
24 Проведення заходу «Як не стати 

жертвою насилля» в рамках 
Європейського дня із захисту дітей від 

сексуальної експлуатації

Листопад 2018 року Служба у справах 
дітей

райдержадміністрації

25 Розповсюдження серед учнівської 
молоді буклетів на правову тематику.

Вересень-травень 
2018 року

Служба у справах 
дітей

райдержадміністрації


