
 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ГО ЛО В И   О Б ЛА С Н О Ї  Д Е Р ЖА В Н О Ї  А Д М І Н І С Т Р А Ц І Ї  

 

12.01.2018   м. Дніпро   № Р-7/0/3-18 

 

⌐                         ¬      
Про затвердження регіонального 

плану заходів щодо реалізації 

на території Дніпропетровської 

області правопросвітницького 

проекту “Я маю право!” 

 

 

 

 На виконання Указу Президента України від 14.11.2017 № 361/2017  

“Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації правопросвітницького 

проекту “Я маю право!”, з метою здійснення заходів, спрямованих на 

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 регіональний план заходів щодо реалізації на території 

Дніпропетровської області правопросвітницького проекту “Я маю право!”                         

(далі – План заходів),  що додається. 
 

2. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації вжити 

заходів відповідно до функціональних повноважень щодо участі представників 

структурних підрозділів у проведенні інформаційно-роз’яснювальної роботи 

серед населення, у тому числі у засобах масової інформації, спрямованої на 

підвищення рівня знань та поінформованості громадян щодо реалізації та 

захисту своїх прав, гарантованих Конституцією та законами України, у різних 

сферах життя. 
 

3. Керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації, головам 

райдержадміністрацій, рекомендувати міським головам, головам об’єднаних 

територіальних громад області, Головному територіальному управлінню 



юстиції у Дніпропетровській області інформувати управління взаємодії з 

правоохоронними органами та оборонної роботи облдержадміністрації  

щоквартально, до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом, про вжиті 

заходи та хід виконання Плану заходів. 

 

4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження                   

покласти на управління взаємодії з правоохоронними органами та                      

оборонної роботи облдержадміністрації, контроль – на заступника голови 

облдержадміністрації Юрченка В.О.   

 

 

 

Виконуючий обов’язки 

голови облдержадміністрації                                                       О.М.КУЖМАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

 

Розпорядження голови  

облдержадміністрації 

12.01.2018 № Р-7/0/3-18 

РЕГІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо реалізації на території Дніпропетровської області  

правопросвітницького проекту “Я маю право!” 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Відповідальні виконавці Термін 

виконання 
1.  Забезпечити проведення відповідної інформаційно-

роз’яснювальної роботи серед населення, 
спрямованої на підвищення рівня знань та 
поінформованості громадян щодо реалізації та 
захисту своїх прав, гарантованих Конституцією та 
законами України, у різних сферах життя, у тому 
числі у засобах масової інформації, із залученням 
представників відповідних галузевих структурних 
підрозділів облдержадміністрації та інших 
територіальних підрозділів органів виконавчої 
влади 
 

Департамент інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю облдерж-
адміністрації, райдержадміністрації, вико-
навчі комітети міських рад (за згодою), 
об’єднані територіальні громади області              
(за згодою), Головне територіальне 
управління юстиції у Дніпропетровській 
області (за згодою), управління взаємодії з 
право-охоронними органами та оборонної 
роботи облдержадміністрації 

2018 рік 

2.  Запровадити на регіональному та місцевому 
телебаченні програми, орієнтовані на підвищення 
рівня правової культури та правової свідомості 
громадян, із залученням представників відповідних 
галузевих структурних підрозділів облдерж- 
адміністрації та інших територіальних підрозділів 
органів виконавчої влади  

Департамент інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю облдерж-
адміністрації, райдержадміністрації, виконавчі 
комітети міських рад (за згодою), об’єднані 
територіальні громади області (за згодою),  
Головне територіальне управління юстиції                   
у Дніпропетровській області (за згодою) 
 

2018 рік 



№ 

з/п 

Зміст заходу Відповідальні виконавці Термін 

виконання 

3.  Забезпечити проведення із залученням закладів 

освіти, закладів культури, установ, організацій 

олімпіад, конкурсів, лекцій, круглих столів, 

семінарів, тренінгів та інших заходів, спрямованих 

на підвищення рівня знань громадян щодо 

реалізації та захисту своїх прав, гарантованих 

Конституцією та законами України, у різних сферах 

життя 

Райдержадміністрації, виконавчі комітети 

міських рад (за згодою), об’єднані 

територіальні громади області (за згодою),  

Головне територіальне управління юстиції у 

Дніпропетровській області (за згодою), 

департамент освіти і науки облдерж- 

адміністрації, управління культури, 

національностей і релігій облдерж-

адміністрації, управління взаємодії з 

правоохоронними органами та оборонної 

роботи облдержадміністрації 

 

2018 рік 

 

 

Начальник управління взаємодії  

з правоохоронними органами та  

оборонної роботи облдержадміністрації                                    І.Ю.ФЕДОРЧУК 

 


	РЕГІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ

