
 
УКРАЇНА  

ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ   
 

 
НАКАЗ 

 
10.10.2019                                   Перечин                                №116/01-31 

 
 
Про затвердження Плану заходів 

із проведення у 2019 році 

Всеукраїнського тижня права 

 

На виконання наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації 

07.10.2019 №232 «Про затвердження Плану заходів із проведення у 2019 році 

Всеукраїнського тижня права», для належного проведення у 2019-2020 н.р. 

Всеукраїнського тижня права у закладах освіти Перечинської ОТГ 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити план заходів відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та 

спорту Перечинської міської ради щодо проведення у 2019 році 

Всеукраїнського тижня права (далі – План заходів) згідно з додатком. 
2. Керівникам закладів освіти: 
2.1.  Забезпечити своєчасне виконання Плану заходів. 
2.2. До 13 грудня 2019 року надіслати відділу освіти, культури, сім’ї, 

молоді та спорту Перечинської міської ради для узагальнення інформацію 

про виконання Плану заходів. 
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Додаток 



до наказу відділу освіти, 
культури, сім’ї, молоді та спорту 

Перечинської міської ради 
10.10.2019   №116/01-31 
 

ПЛАН ЗАХОДІВ 
відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту  

Перечинської міської ради щодо проведення  
у 2019 році Всеукраїнського тижня права 

№ 

з/п Назва заходу Термін 

проведення 

Відповідальні за 

організацію та 

проведення 

1 

Забезпечення проведення у ЗЗСО 

Всеукраїнського уроку «Права людини» з 

нагоди проголошення Загальної декларації 

прав людини, у рамках якого висвітлити 

питання міжнародно-правових стандартів у 

сфері захисту прав людини, поняття і сутності 

прав людини, основних механізмів її захисту 

10 грудня 

2019 року 
Керівники закладів 

освіти 

2 

Організація та проведення у ЗЗСО виховних 

уроків для дітей різних вікових категорій з 

метою запобігання дискримінації та 

насильству у школі 

9-13 
грудня 

2019 року 

Керівники закладів 

освіти 

3 

Організація та проведення у закладах освіти 

тематичних заходів з питань реалізації і 

захисту прав людини (лекції, науково-
практичні семінари, бесіди, зустрічі за круглим 

столом, екскурсії, майстер-класи, правові 

конкурси, ігри, змагання тощо) 

9-13 
грудня 

2019 року 

Керівники закладів 

освіти 

4 

Організація та проведення у закладах освіти 

книжкових виставок, презентацій видань про 

права людини та іншої літератури правового 

змісту, ознайомлення з матералами , 

представленими на них 

Грудень 

2019 року 
Керівники закладів 

освіти 

5 
Організація розміщення на офіційних веб-
сайтах інформації з птань проведення 

Всеукраїнського тижня права 

9-13 
грудня 

2019 року 

Керівники закладів 

освіти 

6 

Організація  участі у «Днях відкритих дверей» 

в органах виконавчої влади із залученням 

дітей шкільного віку (екскурсія, зустріч з 

керівником органу виконавчої влади) 

9-13 
грудня 

2019 року 

Керівники закладів 

освіти 

 


