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Календар Всеукраїнського тижня права 
 

Дата і час 
проведення 

заходу 
 

Для кого захід 
 

Тема заходу 
 

Місце проведення 
 

 
Організатор Партнери 

м. Київ 
10.12.2018  
10:00 

Студенти, правники, 
громадські організації, 
заклади освіти, 
міжнародні та 
неурядові 
правозахисні 
організації 

Урочисте відкриття 
Всеукраїнського тижня права* 
 
 
https://www.facebook.com/even
ts/207514413481759/  
 
 
 
*Захід відбувається за підтримки 
американського народу, 
наданої Агентством США з 
міжнародного розвитку (USAID) 
через Програму «Нове 
правосуддя» 

Art Hall D 12 
вул. Десятинна, 12 

Міністерство юстиції України Агентство США з 
міжнародного 
розвитку (USAID) 
Координаційний 
центр з надання 
правової 
допомоги 
Координаційна 
рада молодих 
юристів України 
при Міністерстві 
юстиції України  

10.12.2018 Учні старших класів, 
студентська молодь 

Всеукраїнський онлайн-урок з 
прав людини 

Youtube-канал 
Міністерства юстиції 
України 

Міністерство юстиції України  

12.12.2018 
11:00 

Участь за реєстрацією Загальнонаціональний тест з 
правової грамотності 
 

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка 

Міністерство юстиції України 
 

Київський 
національний 

https://www.facebook.com/events/207514413481759/
https://www.facebook.com/events/207514413481759/
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https://www.facebook.com/even
ts/344395123028233/  

Володимирська, 60 університет імені 
Тараса Шевченка 

14.12.2018 Участь за реєстрацією Перегляд фільмів про права 
людини В’ячеслава Бігуна за 
участі героїв стрічок 

Київський національний 
університет імені Тараса 
Шевченка 
 
Володимирська, 60 

Міністерство юстиції України Київський 
національний 
університет імені 
Тараса Шевченка 

10.12.2018 Учнівська молодь 
 

Майстер-клас з дактилоскопії для 
учнів школи «Моя професія-
юрист!» 

Київський Палац дітей та 
юнацтва 

Головне територіальне 
управління юстиції у м. Києві 

Відкритий 
міжнародний 
університет 
розвитку людини 
«Україна» 
 
 

10.12.2018 Учнівська молодь 
 

Година права за участі 
правознавців «Уроки права. 
Уроки життя» 
 
 

Заклади загальної 
середньої освіти м. Києва 
 
 

Головне територіальне 
управління юстиції у м. Києві 

 

11.12.2018 Учнівська молодь 
 

Міський правознавчий конкурс 
«Правове лото «Виборчі 
перегони». 

Вище професійне 
училище №25 

Головне територіальне 
управління юстиції у м. Києві 

Управління 
закладів 
професійної 
освіти, 
прогнозування та 
розвитку 
інфраструктури 
освіти 
Департаменту 
освіти і науки 
виконавчого 
органу Київської 

https://www.facebook.com/events/344395123028233/
https://www.facebook.com/events/344395123028233/
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міської ради 
(КМДА); 
Київський міський 
Центр роботи з 
жінками 
Департаменту 
соціальної 
політики 
виконавчого 
органу Київської 
міської ради 
(КМДА). 
 

12.12.2018 Студентство Вища освіта: проблемні питання. 
 
1.Корупція в освіті: шляхи 
подолання (як вона виглядає, 
про протиправність дій як з боку 
викладачів так і студентів, 
відповідальність); 
2. Дискримінація при 
працевлаштуванні: шляхи 
подолання (ейджизм та 
сексизм); 
3. Сексуальні домагання: як 
порушити мовчання. (поняття та 
види, про рух #Metoo, правові 
методи реагування, психологічні 
аспекти). 
 

 Уточнюється Головне територіальне 
управління юстиції у м. Києві 

Громадські 
організації, 
Департамент 
освіти і науки 
КМДА. 

13-14.12.2018 Учнівська молодь Імітований судовий процес за 
участю учнів СЗШ м. Києва 

Деснянський районний суд 
міста Києва 

Головне територіальне 
управління юстиції у м. Києві 

Уточнюються 
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14.12.2018 Батьки; директори, заву  
та вчителі ЗЗСО; 
завідувачі дитячих садків; 
завучі з навчально-виховн   
роботи професійної  
(професійно-технічної)  
освіти міста Києва. 
 

Презентація циклу тренінгів для 
батьків «Що таке моральне 
насильство та як не допустити 
його по відношенню до дитини?» 
  
Проведення правового 
інтенсивну для батьків із 
психологами та правниками 
про недопущення 
психологічного насильства над 
дитиною. 

Печерська районна в місті 
Києві державна 
адміністрація  

Головне територіальне 
управління юстиції у м. Києві 

ГО “Карітас Київ”; 
ГО Фундація 
“Гармонізоване 
суспільство”; 
ГО “Ліга 
медіаторів 
України”;  
КПДЮ; 
Київський міський 
центр сім’ї 
“Родинний дім”; 
Департамент 
освіти і науки 
КМДА. 
 

15.12.2018 Учнівська молодь Турнір серед учнівської молоді 
міста Києва та Київської області 
«Кубок правничих лідерів» 
  
Виставка дитячих малюнків 
«Права дитини» 
 

 Палац культури  
 «Дарниця» 
 

Головне територіальне 
управління юстиції у м. Києві 

Головне 
територіальне 
управління юстиції 
у київській 
області; 

Департамент 
освіти і науки 
КМДА; 

Департамент 
освіти і науки 
Київської 
обласної 
державної 
адміністрації. 

16.12.2018 
10:00 – 17:00 

Зацікавлені Виставка-форум «Правники-
суспільству» 

Український дім 
вул. Хрещатик, 2 

Міністерство юстиції України 
Координаційна рада 
молодих юристів України при 
Міністерстві юстиції України  

Координаційний 
центр з надання 
правової 
допомоги 
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16.12.2018 Учнівська та 
студентська молодь 

Правопросвітницький захід 
«Зимова країна» 
правовий квест «3 в 1» (для дітей 
різного віку) 
 

ВДНГ Міністерство юстиції України 
Головне територіальне 
управління юстиції у м. Києві 
Другий київський місцевий 
центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги 

Другий київський 
місцевий центр з 
надання 
безоплатної 
вторинної 
правової 
допомоги. 
 

10 -
14.12.2018 

Учнівська молодь 10 лекцій в рамках 
інформаційної кампанії протидії 
булінгу 

Заклади загальної 
середньої освіти м. Києва 
 

Головне територіальне 
управління юстиції у м. Києві 

 
 
 
 
 

Вінницька область 

10.12.2018 Учні Всеукраїнський урок: «Права 
людини» 
 

Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №12 Вінницької 
міської ради 

  

10.12.2018 Учні 

 

Виховний урок:  «Зупинимо 
дискримінацію та булінг!» 

 

Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №13 Вінницької 
міської ради 

  

11.12.2018 Студенти, 
громадськість 

Круглий стіл на тему: 
«Підвищення правової свідомості 
громадян – шлях до розбудови 
демократичної держави» 

ВОУНБ ім. К.А. Тімірязєва Управління забезпечення 
прав людини у 
Національній поліції, 
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 Головне управління 
національної поліції у 
Вінницькій області, ГО 
«Прогресивні жінки», ГО 
«ВІСЬ», 
ГО «Жіночі перспективи» 

12.12.2018 Учні Виховний урок «Зупинимо 
дискримінацію та булінг!» 

Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №18 Вінницької 
міської ради 

  

12.12.2018 Студенти, викладачі Семінар-лекція на тему: 
«Європейська система захисту 
прав людини» 

Вінницький технічний 
коледж 

Управління забезпечення 
прав людини у Національній 
поліції 

 

13.12.2018 Працівники 
підприємства 

Бесіда з питань реалізації права 
на виконання судового рішення 
 

Державне підприємство 
«Держгеокартографія» 
 

  

13.12.2018 Учні 9-го класу  
Правова вікторина  
«Знавці правознавства» 
 

Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №35 Вінницької 
міської ради 

  

14.12.2018 Студенти, викладачі Семінар-лекція на тему: 
«Європейська система захисту 
прав людини» 
 

Вінницький національний 
аграрний університет 

  

12.11.2018 – 
10.12.2018 

Студенти закладів 
вищої освіти міста 
Вінниці 

Конкурс на кращий 
відеоролик/мультфільм, 
присвячений правам людей 

Головне територіальне 
управління юстиції у 
Вінницькій області 

  

10.12.2018 – 
14.12.2018 
 

Студенти «Дні відкритих дверей» Районні, міські, 
міськрайонні відділи 
ДВС, ДРАЦС 
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Волинська область 

10.12.2018 
10.45 год. 

Студенти, викладачі 
університету 
 
 

Науково-практичний семінар: 
“Проблеми правового статусу 
особи в Україні” (З нагоди річниці 
Загальної Декларації прав 
людини) 
 
 

Луцький інститут розвитку 
Людини Університету 
“Україна” 
 
 

Регіональний координатор 
взаємодії з громадськістю 
Уповноваженого ВРУ з прав 
людини, Координаційна рада 
молодих юристів при 
Головному територіальному 
управлінні юстиції у 
Волинській області, 
Волинська обласна 
організація Союзу юристів 
України 
 
 

 

10.12.2018 
08.30 год. 
 

Учні, вчителі гімназії  Всеукраїнський урок “Права 
людини” (Захист прав дітей), 
ЯМП  
 

Гімназія №4 ім. М. 
Левицького 
 
 

Луцький місцевий центр з 
надання БВПД 

 

10.12.2018 
09.30 год. 

Учні, вчителі гімназії  
 

Всеукраїнський урок “Права 
людини” (Захист прав дітей), 
ЯМП  
 

Гімназія №14  
 

Регіональний центр з надання 
БВПД 

 

10.12.2018 
11.00 год. 

Громадяни міста  
 

Проведення правоосвітнього 
заходу: “Луцьк очима 
правознавця. Права людини. 
ЯМП” 

Історична частина міста  
 

Регіональний центр з надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги у 
Волинській області  
 

 



  

 

#ВсеукраїнськийТижденьПрава       #ПідЗахистомПрава     #РазомЗаПраваЛюдини 

11.12.2018 
12.00 год. 

Студенти, жителі 
Луцька, читачі 
бібліотеки  
 

Зустріч за круглим столом, 
присвячена 70-ій річниці 
прийняття Загальної декларації 
прав людини  
 
 

Волинська обласна 
наукова універсальна 
бібліотека ім. Олени Пчілки  
 

Регіональний координатор 
взаємодії з громадськістю 
Уповноваженого ВРУ з прав 
людини, Координаційна 
рада молодих юристів при 
Головному територіальному 
управлінні юстиції у 
Волинській області, 
Волинська обласна 
організація Союзу юристів 
України  

 

11.12.2018 
14.30 год. 

Вихованці колонії  
 

Інформаційно-правова година: 
“Захист прав людини. Надання 
правової допомоги органами 
юстиції та системою БПД 
області”. 
 

ДУ “Ковельська виховна 
колонія”  
 

Ковельський місцевий центр 
з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги  
 

 

11.12.2018 
11.00 год. 

Студенти, викладачі Круглий стіл, присвячений 70-тій 
річниці прийняття Загальної 
декларації прав людини. 

Володимир-Волинського 
педагогічного коледжу ім. 
А.Ю. Кримського 

Володимир-Волинський 
місцевий центр з надання 
БВПД 

 

12.12.2018 
12.00 год. 

Учні Зустріч зі школярами на тему: 
«Права людини» з нагоди 
проголошення Загальної 
декларації прав людини. 

Бібліотека Володимир - 
Волинської спеціалізованої 
школи- інтернат І-ІІІ ступенів 

Володимир-Волинський 
місцевий центр з надання 
БВПД, Володимир - Волинська 
спеціалізована школа- 
інтернат І-ІІІ ступенів 

 

12.12.2018 
15.00 год. 

Читачі бібліотеки, 
громадяни міста  
 

Виставка, приурочена до Дня 
прав людини: “Права людини - 
міжнародні стандарти та 
українські реалії”  
 

Волинська обласна 
наукова універсальна 
бібліотека ім. Олени Пчілки  
 

Волинська обласна наукова 
універсальна бібліотека ім. 
Олени Пчілки  
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12.12.2018 
09.00 год. 

Учні, вчителі  
 

Всеукраїнський урок “Права 
людини”(Захист прав дітей), ЯМП  
 

Ковельська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №11  
 

Ковельський МРВДВС ГТУЮ у 
Волинській обл., Ковельський 
місцевий центр з надання 
БВПД, Ковельський 
міськрайонний ДРАЦС ГТУЮ 
у Волинській обл.  
 

 

12.12.2018 
11.00 год. 

Студенти Круглий стіл із студентами 
Східноєвропейського  
національного університету ім. 
Л. Українки. Рольові ігри 

Луцький міський відділ 
ДРАЦС 

СНУ ім. Лесі Українки  

12.12.2018 
09.45 год. 

Учні, вчителі Всеукраїнський урок “Права 
людини”(Захист прав дітей), ЯМП  

Гімназія № 18 Регіональний центр з надання 
БВПД 

 

12.12.2018 
11.00 год. 

Учні, вчителі Всеукраїнський урок “Права 
людини”(Захист прав дітей), ЯМП  

НВК №9 Регіональний центр з надання 
БВПД 

 

13.12.2018 
11.00 год. 

Безробітні, працівники 
центру  
 

Круглий стіл “ЯМП. Права 
людей”. Підписання 
меморандуму про співпрацю  

Ковельський 
міськрайонний центр 
зайнятості  
 

Ковельський міськрайонний 
центр зайнятості, 
Ковельський МРВДВС ГТУЮ у 
Волинській області  

 

13.12.2018 
10.00 год. 

Працівники пансіонату  
 

Інформаційно- просвітницький 
захід в рамках проекту “ЯМП! 
Захист прав інвалідів. Надання 
безоплатної правової допомоги 

Луцький геріатричний 
пансіонат  
 

Луцький місцевий центр з 
надання БВПД 

 

13.12.2018 
12.00 год. 

Студенти, викладачі 
Східноєвропейського 
національного 
університету ім. Лесі 
Українки  
 

Лекція “Права людини”(Захист 
прав студентів), ЯМП  
 

СНУ ім. Лесі Українки 
 

ГО “Волинська правнича 
школа”  
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14.12.2018 
12.00 год. 

Працівники та читачі  
 

Правопроосвітницький захід 
“ЯМП”, “Права людини”  
 

Будинок дитячої та юнацької 
творчості Любешівської ОТГ  
 

Любешівська ОТГ 
 
 

 

14.12.2018 
12.00 год. 
 

Студенти, викладачі  Лекція “Права людини”, ЯМП  
 

Коледж технологій, бізнесу 
та права  
 

Регіональний центр з надання 
БВПД, ГО “Волинська 
правнича школа” 

 

14.12.2018 
11.00 год. 

Студенти, викладачі Науково-практична 
конференція: “Проблеми 
забезпечення прав і свобод 
людини” 

 СНУ ім. Лесі Українки СНУ ім. Лесі Українки, 
Волинська обласна 
організація Союзу юристів в 
Україні, ГО “Волинська 
правнича школа” 

 

Дніпропетровська область 

10.12. Учнівська молодь Толерантність – шлях до згоди Навчально виховний   
комплекс  м. Дніпро № 57 

   

10.12. Безробітні громадяни 
міста 

Особливості зайнятості молоді Соборний районний центр 
зайнятості м. Дніпро 

Соборний районний центр 
зайнятості                   м. 

Дніпро 

 

10.12. Учнівська молодь «Знай свої права - змінюй життя!» 
Мультимедійний марафон 

Середня загальноосвітня 
школа м. Дніпро № 2 

ДОБМ                     ім. М. 
Свєтлова 
м. Дніпро 

 

11.12. Студентська молодь Гідність - одне з основних понять 
прав людини 

Інститут зернових культур 
НААН України 
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12.12. Учнівська молодь Право на життя – невід’ємне 
право кожної людини 

Середня загальноосвітня 
школа м. Дніпро № 2 

ДОБМ                          ім. М. 
Свєтлова 
м. Дніпро 

 

13.12. Студентська молодь Правовий калейдоскоп    “Все 
про права і не тільки” 

Дніпровський національний 
університет ім. Олесі 

Гончара  
м. Дніпро 

Молодіжний центр «Кузня 
української інтелігенції» 

 

14.12. Учнівська молодь Правова гра - від народження всі 
рівні у правах! 

Навчально виховний 
комплекс      м. Дніпро № 

66 

  

Донецька область 

10.12.2018 

8.00-10.00 

Учні загальноосвітніх 
шкіл Донецької області 

Всеукраїнський урок «Права 
людини» з нагоди 70-ї річниці 
проголошення Загальної 
декларації прав людини 

Заклади середньої освіти  Департамент освіти та науки 
Донецької 
облдержадміністрації, 
виконавчі органи міських рад, 
райдержадміністрації, 
військово- цивільні 
адміністрації 

 

 

10.12-
14.12.2018 

Відвідувачі бібліотек  Презентація видань про права 
людини та іншої літератури 
правового змісту  

Бібліотека філія № 17 ім. 
А.П. Чехова, № 12 ім. П. 
Мирного, №3 

 ім. В. Короленко м. 
Краматорська, бібліотека 
ім. Короленко  
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м. Маріуполь 

10.12-
14.12.2018 

Студенти- правники 4 
курсу закладів вищої 
освіти 

Профорієнтаційна зустріч на 
тему: «Ознайомлення з 
професію державного 
виконавця, інформаційною, 
нормативною базою та 
актуальними питаннями у сфері 
виконавчого провадження» 

Відділи ДВС міст 
Краматорська, Маріуполя, 
Бахмуту 

  

 10.12.2018 

9.00-10.00 

Учні 10-11 класів ЗОШ 
№8    м. Краматорська 

 

Всеукраїнський урок «Права 
людини» з нагоди 70-ї річниці 
проголошення Загальної 
декларації прав людини 

 Актова зала ЗОШ №8 Представники управління 
освіти Краматорської міської 
ради 

 

10.12.2018 

9.00-10.00 

Учні 10- 11 класів ЗОШ 
№ 64 м. Маріуполь 

Всеукраїнський урок «Права 
людини» з нагоди 70-ї річниці 
проголошення Загальної 
декларації прав людини 

Актова зала ЗОШ № 64 Патрульна поліція  

м. Маріуполь 

 

10.12.2018 

12.00-13.00 

Учні 8-9 класів ЗОШ 
№26  

м. Краматорська  

Правовий брейн-ринг 
«Інтелектуальний штурм» 

Бібліотека-філія № 7 ім. М. 

Некрасова 

 

Краматорський місцевий 
центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги 

 

 11.12.2018 

10.00-11.00 

Учні 11 класу ЗОШ № 9  

м. Краматорська 

Майстер-клас зі складання 
документів 

 Аудиторія ЗОШ №9  Краматорський місцевий 
центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги 
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11.12.2018 

10.00-11.00 

Студенти МК ДГМА  

м. Краматорськ 

Показ та обговорення  
документального фільму, 
спрямованого на протидію 
дискримінації насильства у 
суспільстві 

Актова зала ПТНЗ ДУ «Центр пробації»  

Філія Державної устави 
«Центр пробації в Донецькій 
області»  

 

11.12.2018 

13.00-14.00 

Учні 8-9 класів ЗОШ № 
7 

 м. Маріуполь 

Всеукраїнський урок «Права 
людини» з нагоди 70-ї річниці 
проголошення Загальної 
декларації прав людини 

Актова зала ЗОШ № 7 Патрульна поліція  

м. Маріуполь 

 

 12.12.2018 

13.00-14.00 

Учні 4 класу м. 
Краматорська 

 Правова гра «Квітка права»  Центральна дитяча 
бібліотека ім. О.С. Пушкіна 

   

12.12.2018 

11.00-12.00 

Засуджені 
Маріупольського 
слідчого ізолятору 
південно- східного 
міжрегіонального 
управління з питань 
виконання 
кримінальних 
покарань та пробації 
Міністерства юстиції 
України 

Лекція «Права людини» Аудиторія слідчого ізолятору Мандрівний фестиваль 
документального кіно про 
права людини Docudays UA 

 

12.12.2018 

9.00-10.00 

Учні 6 класу 

ЗОШ 17 м. 
Краматорська 

Відкритий урок «Права людини» з 
нагоди 70-ї річниці 
проголошення Загальної 
декларації прав людини 

Аудиторія ЗОШ№17   
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12.12.2018 

12.00 

Студенти 
Костянтинівського 
індустріального 
технікуму 

Тренінг на тему: «Безоплатна 
правова допомога» до 
Міжнародного дня захисту прав 
людини 

Аудиторія палацу молоді 
«Юність» 

 м. Костянтинівка  

Представники КЗ палац 
молоді «Юність», бюро 
правової допомоги м. 
Костянтинівка 

 

 13.12.2018 

 

Представники 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 
Донецької області 

 Обласний форум «Я маю 
право!»  

 Актова зала ЗОШ№ 16  Департамент освіти і науки 
Донецької 
облдержадміністрації  

 

13.12.2018 

10.00 

ЗОШ №22 м. 
Краматорська 

 

Правовий тренінг «Дитяча 
злочинність» 

 

 

 

Аудиторія ЗОШ№22 Служба у справах дітей 
Донецької 
облдержадміністрації  

 

13.12.2018 

11.00-12.00 

Засуджені ДУ 
Приазовська виправна 
колонія № 107 
південно-східного 
міжрегіонального 
управління з питань 
виконання 
кримінальних 
покарань та пробації 
Міністерства юстиції 
України 

Лекція «Права людини» Аудиторія слідчого ізолятору  Маріупольський місцевий 
центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги 
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 14.12.2018 

11.40-13.40 

 

 

Студенти вищих 
навчальних закладів 
Донецької області 

 Конференція студентів – 
правників «Права людини. 
Минуле-теперішнє-майбутнє» 

 Аудиторія ДІТМ МНТУ  

ім. Ю. Бугая 

Представники, ювенальної 
превенції Краматорського 
міського відділу поліції ГУНП  в 
Донецькій області, 
Краматорський місцевий 
центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги, 
Краматорського міського 
центру занятості тощо 

 

14.12.2018 

14.00-15.00 

Військовослужбовці 
військової частини 3057  

м. Маріуполь 

Правова бесіда «Права 
військовослужбовців»  

Актова зала військової 
частини  

Представники бібліотеки ім. 
Короленко м. Маріуполь  

 

14.12.2018 

10.00-11.00 

Представники 
юридичних служб 
Донецької 
облдержадміністрації  

Навчання з питань додержання 
законодавства щодо державної 
реєстрації нормативно- 
правових актів  

Приміщення Головного 
територіального управління 
юстиції 

у Донецькій області 

  

Житомирська область 

12-16.11.2018 Громадяни  Показ та обговорення 
документальних фільмів про 
права людини та правозахисну 
діяльність  

Філія ПАТ «НСТУ» 
«Житомирська обласна 
дирекція» 

Молодіжна громадська 
організація «Сучасний 
формат» 

 

26.11.2018 Особи з інвалідністю, 
внутрішньо 
переміщені особи, 
учасники АТО,  

Про права людей з інвалідністю Житомирський міський 
центр зайнятості 

Житомирський міський 
центр зайнятості 
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27.11.2018 Студенти закладів 
вищої освіти області, 
які здійснюють 
підготовку юристів 

Правовий турнір на кубок 
Головного територіально8о 
управління юстиції у 
Житомирській області 

Головне територіальне 
управління юстиції у 
Житомирській області 

Заклади вищої освіти 
Житомирської області, що 
здійснюють підготовку юристів 

 

27.11.2018 Студенти закладів 
вищої освіти області, 
які здійснюють 
підготовку юристів 

Підведення підсумків конкурсу 
творів-есе на тему: «Юрист у 
сучасному світі: моя власна 
думка» 

Головне територіальне 
управління юстиції у 
Житомирській області 

  

28.11.2018 Члени Координаційної 
ради молодих юристів 
при Головному 
територіальному 
управлінні юстиції у 
Житомирській області 

Екскурсія до Верховної Ради 
України та Верховного Суду 
України 

Верховна Рада України 
Верховний Суд України 

Координаційна рада 
молодих юристів при 
Головному територіальному 
управлінні юстиції у 
Житомирській області 

 

26.11, 03.12, 
10.12.2018 

Студенти  та учні Дні відкритих дверей Головне територіальне 
управління юстиції у 
Житомирській області 

Регіональний центр з надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги у 
Житомирській області 

 

28.11, 29.11, 
07.12.2018 

Директори, заступники 
директорів, педагоги 
організатори та вчителі 
закладів загальної 
середньої освіти 
області 

Особливості організації 
правоосвітньої та правовиховної 
роботи у  закладах освіти в 
сучасних умовах 

Житомирський обласний 
інститут післядипломної 
педагогічної освіти 

Управління освіти і науки 
Житомирської 
облдержадміністрації  

 

04.12.2018 Викладачі закладів 
професійно-технічної 
освіти Житомирської 
області 

Семінар на тему «Протидія 
булінгу» 

Житомирське ПТУ №15 Управління освіти і науки 
Житомирської 
облдержадміністрації 
Головне управління 
Національної поліції України в 
Житомирській області 
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05.12.2018 Вчителі правознавства 
Житомирського 
району 

Семінар на тему «Сучасні 
форми та методи роботи з 
учнівською молоддю» 

Житомирський державний 
університет ім. І. Франка 

Центр прав людини при 
Житомирському 
державному університеті                    
ім. І. Франка   

 

06.12.2018 Науковці, провідні 
юристи, представники 
органів місцевого 
самоврядування, 
громадських 
організацій, політичних 
партій, студенти 

Всеукраїнська науково-
практична конференція «Права 
людини: історичний вимір і 
сучасні тенденції» 

Житомирський державний 
університет ім. І. Франка 

Житомирський державний 
університет ім. І. Франка 

 

10.12.2018 Представники ЗМІ Прес-конференція на тему: 
«Органи юстиції на захисті прав 
людини» 

Головне територіальне 
управління юстиції у 
Житомирській області 

  

10.12.2018 Трудовий колектив Юридичний майданчик «Мої 
права» 

Житомирська митниця 
ДФС 
 

Регіональний центр з надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги у 
Житомирській області 

 

10.12.2018 Трудовий колектив Юридичний майданчик «Мої 
права» 

Аварійно-рятувальний загін 
спеціального призначення 
УДСНС України у 
Житомирській області 

 

Регіональний центр з надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги у 
Житомирській області 

 

10-14.2018 Вчителі та учні закладів 
загальної середньої 
освіти  
м. Коростень 

Заняття в рамках кампанії «Стоп 
булінг» 

Заклади загальної 
середньої освіти  
м. Коростень 

Головне управління 
Національної поліції України в 
Житомирській області 
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12.12.2018 Школярі  Правоосвітній захід на тему 
«Права людини» 

Житомирська обласна 
бібліотека для юнацтва 

Управління культури 
Житомирської ОДА 

 

12.12.2018 Трудовий колектив Юридичний майданчик «Мої 
права» 

Житомирська обласна 
фітосанітарна лабораторія 

 

Регіональний центр з надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги у 
Житомирській області 

 

13.12.2018 Трудовий колектив Юридичний майданчик «Мої 
права» 

Житомирське обласне 
відділення Фонду 
соціального захисту 
інвалідів 

 

Регіональний центр з надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги у 
Житомирській області 

 

14.12.2018 Трудовий колектив Юридичний майданчик «Мої 
права» 

Житомирська 
облдержадміністрація 
 

Регіональний центр з надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги у 
Житомирській області 

 

14.12.2018 Трудовий колектив Юридичний майданчик «Мої 
права» 

Держлікслужба Регіональний центр з надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги у 
Житомирській області 

 

17.12.2018 Трудовий колектив Юридичний майданчик «Мої 
права» 

Територіальний місцевий 
центр цивільного захисту та 
безпеки життєдіяльності  
Житомирської області 
 

Регіональний центр з надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги у 
Житомирській області 

 

10-14.12.2018  Засуджені  Зустрічі, бесіди з питань 
реалізації і захисту прав людини 

Бердичівська виправна 
колонія №70 

Регіональний центр з надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги у 
Житомирській області 
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10-14.12.2018 Учні закладів освіти 
області 

Всеукраїнський урок «Права 
людини» 

Заклади освіти 
Житомирської області 

Місцеві  центри та бюро з 
надання безоплатної 
вторинної правової допомоги 
у Житомирській області 

 

10-14.12.2018 Учні закладів освіти 
області 

Виставка малюнків «Портрет 
виконавця» 

Головне територіальне 
управління юстиції у 
Житомирській області 
 

  

Закарпатська область 

10.12.2018 Учнівська молодь Всеукраїнський урок «Права 
людини» 

Мукачівська ЗОШ № 20  
м. Мукачево 

Департамент освіти і науки 
Закарпатської обласної 
державної адміністрації, 
обласна МКМР з правової 
освіти населення  

 

11.12.2018 Учнівська молодь Інформаційна година «Твої 
права та обов’язки» 

Закарпатська обласна 
бібліотека для дітей та 
юнацтва, 
м. Ужгород, 
вул. Волошина, 20 
 

Департамент освіти і науки 
Закарпатської обласної 
державної адміністрації, 
обласна МКМР з правової 
освіти населення 

 

11.12.2018 Учнівська молодь Інформаційна година «Молодь і 
право: розуміти, знати, 
дотримуватись» 

Центральна міська 
бібліотека, м. Ужгород,  
вул. Волошина, 20 

Департамент освіти і науки 
Закарпатської обласної 
державної адміністрації, 
обласна МКМР з правової 
освіти населення 

 

13.12.2018 Заступники директорів 
централізованих 
бібліотечних систем з 

Семінар «Спеціалізовані 
бібліотеки для дітей: проблеми 

Закарпатська обласна 
бібліотека для дітей та 
юнацтва, 

Департамент культури 
Закарпатської обласної 
державної адміністрації, 
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питань обслуговування 
дітей, завідувачі дитячих 
бібліотек області 
 

сьогодення, перспективи 
майбутнього» 

м. Ужгород, 
вул. Волошина, 20 
 

обласна МКМР з правової 
освіти населення 

14.12.2018 Учнівська молодь Правова гра «У лабіринті 
антиправа» 

Міська бібліотека для дітей, 
м. Ужгород, пл. Б. 
Хмельницького, 3 

Департамент освіти і науки 
Закарпатської обласної 
державної адміністрації, 
обласна МКМР з правової 
освіти населення 

 

12.12.2018 Учнівська молодь Всеукраїнський урок «Права 
людини» 

Ужгородська ЗОШ № 8, м. 
Ужгород  

Департамент освіти і науки 
Закарпатської обласної 
державної адміністрації, 
обласна МКМР з правової 
освіти населення 

 

07.12.2018 Учнівська та 
студентська  молодь 

Конкурс фоторобіт та ессе 
«Рівність та права людини» в 
рамках XV 
Мандрівного Міжнародного 
фестивалю документального 
кіно про права людини 
Docudays UA  

Закарпатський обласний 
художній музей ім. Й. 
Бокшая 

Департамент освіти і науки 
Закарпатської обласної 
державної адміністрації, 
обласна МКМР з правової 
освіти населення 

 

10-14.12.2018 Учнівська молодь Всеукраїнський урок «Права 
людини» (проводитиметься 
відділами ДРАЦС, ДВС та 
держнотконторами по області)  
 

Заклади середньої освіти Департамент освіти і науки 
Закарпатської обласної 
державної адміністрації 

 

10-14.12.2018 Учнівська та 
студентська молодь 

Дні відкритих дверей  Відділи ДРАЦС, ДВС та 
держнотконтори  
 

Обласна МКМР з правової 
освіти населення 
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Запорізька область 

10.12. Учнівська молодь 
школи при установі, 
вихованці, 

Трудовий колектив 

Уроки на тему «Права людини» Заклади середньої освіти 
Запорізької області 

Юрисконсульт юридичної 
групи  

ДУ «Мелітопольська установа 
виконання покарань № 144», 

член Координаційної ради 
молодих юристів при ГТУЮ у 
Запорізькій області  

 

10.12. Учнівська молодь Урок на тему «Декларація прав 
дитини – ми різні і ми рівні»  

Енергодарська ЗОШ № 7  Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, 

Енергодарська ЗОШ № 7 

 

10.12. Студентська молодь Урок на тему «Права людини»  Запорізький металургійний 
коледж Запорізької 
державної інженерної 
академії 

Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, 

Запорізький металургійний 
коледж Запорізької 
державної інженерної 
академії 

 

10.12. Учнівська молодь Урок на тему «Права людини»  Пологівська гімназія 
«Основа»  

Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, 

Пологівська гімназія «Основа» 
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10.12. Учнівська молодь Урок на тему «Я - громадянин 
правової держави» 

Гуляйпільська ЗОШ № 1  

 

Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, 
Гуляйпільська ЗОШ № 1  

 

 

10.12. Учнівська молодь Урок на тему «Права людини» ОНЗ Приазовська 
спеціалізована школа 
«Азимут» 

Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, ОНЗ 
Приазовська спеціалізована 
школа «Азимут» 

 

10.12. Учнівська молодь Урок на тему «Права дитини» Розівська ЗОШ № 1 Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Розівська 
ЗОШ № 1 

 

10.12. Учнівська молодь Урок на тему «Права дитини» Оріхівський НВК № 2 
ім. Лазаряна  

Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Оріхівський 
НВК № 2 ім. Лазаряна 

 

10.12. Трудовий колектив Зустріч - бесіда на тему 
«Реалізація і захист прав людини» 

Токмацький районний відділ 
філії державної установи 
«Центр пробації» 

Токмацький районний відділ 
філії державної установи 
«Центр пробації» 

 

10.12. Учнівська молодь Урок на тему «Права людини» Оріхівський НВК № 2  

ім. В.А. Лазаряна  

Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА,  Оріхівський 
НВК № 2  

ім. В.А. Лазаряна 
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10.12. Учнівська молодь Урок на тему «Права людини» Токмацька ЗОШ № 2  

імені О.М.Кота 

Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Токмацька 
ЗОШ № 2  

імені О.М.Кота 

 

10.12. Учнівська молодь Урок на тему «Права людини» Запорізька ЗОШ № 5 Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Запорізька 
ЗОШ № 5 

 

10.12. Учнівська молодь Урок на тему «Права людини» Запорізька ЗОШ № 49 Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Запорізька 
ЗОШ № 49 

 

10.12. Учнівська молодь Урок на тему «Стоп булінг»  Запорізька ЗОШ № 5 Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Запорізька 
ЗОШ № 5 

 

10.12. Учнівська молодь Урок на тему «Стоп булінг»  Запорізька ЗОШ № 49 Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Запорізька 
ЗОШ № 49 

 

10.12. Студентська молодь Урок на тему «Права людини» Запорізький авіаційний 
коледж ім. О.Г. Івченка 

Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Запорізький 
авіаційний коледж ім. О.Г. 
Івченка 

 

10.12. Вихованці, 

трудовий колектив 

Урок на тему «Запобігання 
дискримінації та насильства в 
школі» 

Запорізька спеціальна 
загальноосвітня школа-
інтернат «Джерело» 

Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Запорізька 
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спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат «Джерело» 

10.12. Учнівська молодь Урок на тему «Права дитини» Мелітопольська гімназія № 
10 

Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, 
Мелітопольська гімназія № 10 

 

10.12. Учнівська молодь Урок на тему «Права людини» Запорізька школа № 59 з 
поглибленим вивченням 
англійської мови 

Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Запорізька 
школа № 59 з поглибленим 
вивченням англійської мови 

 

10.12. Учнівська молодь Урок на тему «Запобігання 
дискримінації та насильства в 
школі» 

Запорізька ЗОШ № 86 Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Запорізька 
ЗОШ № 86 

 

10.12. Учнівська молодь Урок на тему  «Міжнародно-
правові стандарти в сфері 
захисту прав людини. 
Запобігання дискримінації та 
насильства в школі» 

Бердянська ЗОШ № 1 Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Бердянська 
ЗОШ № 1 

 

10.12. Студентська молодь Урок на тему «Права людини» ДНЗ «Вільнянський 
професійний ліцей» 

Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, ДНЗ 
«Вільнянський професійний 
ліцей» 

 

10.12. Учнівська молодь Урок на тему «Права людини» Запорізький 
багатопрофільний ліцей № 
62 

Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Запорізький 
багатопрофільний ліцей № 62 
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10.12. Учнівська молодь Урок на тему «Права людини» Запорізька ЗОШ № 109 Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Запорізька 
ЗОШ № 109 

 

10.12. Студентська молодь Урок на тему «Права людини. 
Міжнародно-правові стандарти у 
сфері захисту прав людини» 

Енергодарський інститут 
державного та 
муніципального управління 
ім. Р.Г.Хеноха Класичного 
приватного університету 

Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, 

Енергодарський інститут 
державного та 
муніципального управління 
ім. Р.Г.Хеноха Класичного 
приватного університету 

 

10.12. Учнівська молодь Урок на тему «Права людини» Новомиколаївська філія 
ОНЗ Новомиколаївської 
СЗОШ №1 

Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, 
Новомиколаївська філія ОНЗ 
Новомиколаївської СЗОШ №1 

 

10.12. Учнівська молодь Урок на тему «Запобігання 
дискримінації та насильства в 
школі» 

Запорізька гімназія 
«Контакт» 

Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Запорізька 
гімназія «Контакт» 

 

10.12. Учнівська молодь Урок на тему «Стоп булінг» Долинська ЗОШ Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Долинська 
ЗОШ 

 

10.12. Трудовий колектив Зустріч – бесіда на тему  
«Питання реалізації і захисту прав 
людини» 

Філія Головного 
інформаційно-
обчислювального центру ВП 

Філія Головного 
інформаційно-
обчислювального центру ВП 
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«Дніпровське відділення ПАТ 
«Українська залізниця» 

«Дніпровське відділення ПАТ 
«Українська залізниця» 

10.12. Учнівська молодь Урок на тему «Права дитини» Балабінський НВК школа І-ІІІ 
ступеня гімназія «Престиж»  

Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, 
Балабінський НВК школа І-ІІІ 
ступеня гімназія «Престиж» 

 

11.12. Учнівська молодь Урок на тему «Права дитини» Розівська ЗОШ № 2 Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Розівська 
ЗОШ № 2 

 

11.12. Учнівська молодь Урок на тему «Запобігання 
дискримінації та насильства в 
школі» 

Запорізька ЗОШ № 109 Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Запорізька 
ЗОШ № 109 

 

11.12. Військовослужбовці 

 

Зустріч - бесіда на тему «Права 
захисника» 

Оріхівський районний 
військовий комісаріат 

Оріхівський районний 
військовий комісаріат 

 

11.12. Учнівська молодь Урок на тему «Права людини»  «Навчально-виховний 
комплекс Якимівська 
гімназія» 

Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, «Навчально-
виховний комплекс 
Якимівська гімназія» 

 

11.12. Учнівська молодь Урок на тему «Права людини»  Запорізька ЗОШ №75  Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Запорізька 
ЗОШ №75 
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11.12. Учнівська молодь Урок на тему «Права людини» Запорізька гімназія № 47 Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Запорізька 
гімназія № 47 

 

11.12. Учнівська молодь Урок на тему «Права людини» Запорізька гімназія № 107 Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Запорізька 
гімназія № 107 

 

11.12. Учнівська та 
студентська молодь 

«День відкритих дверей» 
(екскурсія, зустріч з керівником) 

Дніпровський районний у 
м. Запоріжжі відділ ДРАЦС 
ГТУЮ у Запорізькій області 

  

11.12. Учнівська та 
студентська молодь 

«День відкритих дверей» 
(екскурсія, зустріч з керівником) 

Шевченківський районний у 
м. Запоріжжі відділ ДРАЦС 
ГТУЮ у Запорізькій області 

  

11.12. Учнівська молодь Урок на тему «Стоп булінг» Мелітопольська ЗОШ № 17 Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, 
Мелітопольська ЗОШ № 17 

 

11.12. Учнівська та 
студентська молодь 

«День відкритих дверей» 
(екскурсія, зустріч з керівником) 

Вільнянський районний 
відділ ДВС ГТУЮ у 
Запорізькій області 

  

11.12. Учнівська молодь Урок на тему «Стоп булінг» Запорізька гімназія № 8 Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Запорізька 
гімназія № 8 

 



  

 

#ВсеукраїнськийТижденьПрава       #ПідЗахистомПрава     #РазомЗаПраваЛюдини 

11.12. Учнівська молодь Урок на тему «Права людини» Запорізька ЗОШ № 37 Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Запорізька 
ЗОШ № 37 

 

11.12. Учнівська молодь Урок на тему «Стоп булінг» Михайлівська ЗОШ І-ІІ 
ступенів 

Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, 
Михайлівська ЗОШ І-ІІ ступенів 

 

11.12. Учнівська молодь Урок на тему Права людини» Веселівська ЗОШ № 1 Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Веселівська 
ЗОШ № 1 

 

11.12. Учнівська молодь Урок на тему «Захист прав 
людини, поняття і сутності прав 
людини, основних механізмів їх 
захисту» 

Гуляйпільська 
спеціалізована ЗОШ 

Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, 
Гуляйпільська спеціалізована 
ЗОШ 

 

11.12. Учнівська молодь Урок на тему «Права людини» Запорізький НВК «Вибор» Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Запорізький 
НВК «Вибор» 

 

11.12. Учнівська молодь Урок на тему «Великі права 
маленької дитини» 

Запорізька ЗОШ № 23 Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Запорізька 
ЗОШ № 23 

 

12.12. Учнівська молодь Урок на тему «Права людини» Запорізька ЗОШ № 88 Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Запорізька 
ЗОШ № 88 

 



  

 

#ВсеукраїнськийТижденьПрава       #ПідЗахистомПрава     #РазомЗаПраваЛюдини 

12.12. Учнівська молодь Урок на тему «Стоп булінг» Енергодарська ЗОШ № 2  Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, 
Енергодарська ЗОШ № 2 

 

12.12. Учнівська та 
студентська молодь 

«День відкритих дверей» 
(екскурсія, зустріч з керівником) 

Запорізький міський відділ 
ДРАЦС ГТУЮ у Запорізькій 
області 

  

12.12. учнівська молодь Урок на тему «Стоп булінг» Приморська ЗОШ № 2  

 

Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, 
Приморська ЗОШ № 2  

 

12.12. Трудовий колектив Круглий стіл на тему «Зупинимо 
домашнє насильство разом» 

Служба у справах дітей 
Енергодарської міської 
ради  

Служба у справах дітей 
Енергодарської міської ради  

 

12.12. Учнівська молодь Урок на тему «Права людини. 
Основні механізми їх захисту» 

Запорізька ЗОШ № 17  Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Запорізька 
ЗОШ № 17 

 

12.12. Учнівська молодь Уроку на тему «Запобігання 
дискримінації та насильства в 
школі » 

Запорізька ЗОШ № 75  Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА,  Запорізька 
ЗОШ № 75 

 

12.12. Учнівська молодь Урок на тему «Скажімо «НІ!» 
насильству та дискримінації у 
школі» 

Гуляйпільська ЗОШ № 1 

 

Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, 
Гуляйпільська ЗОШ № 1 

 

 



  

 

#ВсеукраїнськийТижденьПрава       #ПідЗахистомПрава     #РазомЗаПраваЛюдини 

12.12. Вихованці, 

трудовий колектив 

Зустріч - бесіда на тему 
«Реалізація і захист прав людини» 

ДУ «Вільнянська виправна 
колонія (№ 20)» 

ДУ «Вільнянська виправна 
колонія (№ 20)» 

 

12.12. Учнівська та 
студентська молодь 

«День відкритих дверей» 
(екскурсія, зустріч з керівником) 

Токмацький міськрайонний 
відділ ДРАЦС ГТУЮ у 
Запорізькій області 

  

12.12. Учнівська молодь Урок на тему «Права людини» Оріхівська ЗОШ № 3 Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Оріхівська 
ЗОШ № 3 

 

12.12. Учнівська молодь Урок на тему «Запобігання 
дискримінації та насильству в 
школі» 

Запорізький НВОК № 110 Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Запорізький 
НВОК № 110 

 

12.12. Учнівська молодь Урок на тему «Запобігання 
дискримінації та насильству в 
школі» 

Якимівська ЗОШ № 2 Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Якимівська 
ЗОШ № 2 

 

12.12. Учнівська молодь «День відкритих дверей» 
(екскурсія, зустріч з керівником) 

Олександрівський 
районний у м. Запоріжжі 
відділ ДРАЦС ГТУЮ у 
Запорізькій області 

  

12.12. Учнівська молодь Урок на тему «Права людини» Запорізька ЗОШ № 104 Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Запорізька 
ЗОШ № 104 

 



  

 

#ВсеукраїнськийТижденьПрава       #ПідЗахистомПрава     #РазомЗаПраваЛюдини 

12.12. Учнівська молодь Урок на тему  «Права людини, 
основні механізми їх захисту» 

Василівська ЗОШ № 1  Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Василівська 
ЗОШ № 1 

 

12.12. Учнівська молодь Урок на тему «Запобігання 
дискримінації та насильству в 
школі» 

Опорний КЗ «Михайлівський 
НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів 
гімназія» ім. І.А. Найдьонова 

Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Опорний КЗ 
«Михайлівський НВК ЗОШ І-ІІІ 
ступенів гімназія» ім. І.А. 
Найдьонова 

 

12.12. Учнівська молодь Урок на тему «Запобігання 
дискримінації та насильству в 
школі» 

Вільнянська гімназія «Світоч» Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Вільнянська 
гімназія «Світоч» 

 

12.12. Студентська молодь Урок на тему «Право людини на 
справедливий суд, право на 
правову допомогу» 

Мелітопольський 
державний педагогічний 
університет ім. Богдана 
Хмельницького 

Мелітопольський державний 
педагогічний університет 
ім. Богдана Хмельницького, 
Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА 

 

12.12. Учнівська молодь Урок на тему «Право людини на 
освіту» 

Ліцей № 9 Мелітопольської 
міської ради 

Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Ліцей № 9 
Мелітопольської міської ради 

 

12.12. Учнівська молодь Урок на тему «Запобігання 
дискримінації та насильству в 
школі» 

ОНЗ Приазовська 
спеціалізована школа 
«Азимут» 

Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, ОНЗ 
Приазовська спеціалізована 
школа «Азимут» 

 



  

 

#ВсеукраїнськийТижденьПрава       #ПідЗахистомПрава     #РазомЗаПраваЛюдини 

12.12. Учнівська молодь Урок на тему «Дискримінація та 
насильство в школі» 

Енергодарський навчально-
виховний комплекс № 1 

Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, 
Енергодарський навчально-
виховний комплекс № 1 

 

12.12. Для усіх бажаючих Засідання книжкового клубу на 
тему «Міжнародні стандарти 
прав людини» 

Новомиколаївська 
центральна районна 
бібліотека 

Новомиколаївська 
центральна районна 
бібліотека 

 

12.12. Учнівська молодь Урок на тему «Права людини» Запорізький НВК № 109 Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Запорізький 
НВК № 109 

 

12.12. Учнівська молодь Урок на тему «Права людини» Веселівська ЗОШ № 2 Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Веселівська 
ЗОШ № 2 

 

12.12. Учнівська молодь Урок на тему «Права людини» Великобілозерська ЗОШ № 
6 

Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, 
Великобілозерська ЗОШ № 6 

 

12.12. Учнівська молодь Урок на тему «Стоп булінг» Розівська ЗОШ № 1 Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Розівська 
ЗОШ № 1 

 

12.12. Учнівська молодь Урок на тему «Запобігання 
дискримінації та насильства в 
школі» 

Запорізька спеціалізована 
школа № 72 

Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Запорізька 
спеціалізована школа № 72 

 



  

 

#ВсеукраїнськийТижденьПрава       #ПідЗахистомПрава     #РазомЗаПраваЛюдини 

12.12. Учнівська молодь Урок на тему «Права дитини» Запорізька гімназія № 11 Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Запорізька 
гімназія № 11 

 

12.12. Трудовий колектив Семінар на тему «Захист прав 
людей» 

Гуляйпільська ЗОШ № 2 Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, 
Гуляйпільська ЗОШ № 2 

 

12.12. Учнівська молодь Урок на тему «Стоп булінг» Запорізький класичний 
ліцей 

Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Запорізький 
класичний ліцей 

 

12.12. Учнівська молодь Урок на тему «Стоп булінг» Запорізька ЗОШ № 20 
екологічного профілю 

Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Запорізька 
ЗОШ № 20 екологічного 
профілю 

 

12.12. Учнівська молодь Урок на тему «Права людини» Великобілозерська ЗОШ № 
2 

Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, 
Великобілозерська ЗОШ № 2 

 

13.12. Студентська молодь Урок «Захист прав людини. 
Право на виконання рішення 
суду. Органи примусового 
виконання рішень» 

Інститут управління та права 
Запорізького національного 
технічного університету 

Запорізький національний 
технічний університет 

 

13.12. Учнівська та 
студентська молодь 

«День відкритих дверей» 
(екскурсія, зустріч з керівником) 

Хортицький районний у м. 
Запоріжжі відділ ДРАЦС 
ГТУЮ у Запорізькій області  

  



  

 

#ВсеукраїнськийТижденьПрава       #ПідЗахистомПрава     #РазомЗаПраваЛюдини 

13.12. Учнівська молодь «День відкритих дверей» 
(екскурсія, зустріч з керівником) 

Вільнянський районний 
відділ ДРАЦС ГТУЮ у 
Запорізькій області 

  

13.12. Учнівська молодь Урок на тему «Стоп булінг» Токмацька ЗОШ № 1 Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Токмацька 
ЗОШ № 1 

 

13.12. Учнівська молодь «День відкритих дверей» 
(екскурсія, зустріч з керівником) 

Оріхівський районний ВДВС 
ГТУЮ у Запорізькій області 

  

13.12. Учнівська молодь Урок на тему «Стоп насильство» Якимівська ЗОШ № 2 Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Якимівська 
ЗОШ № 2 

 

13.12. Учнівська та 
студентська молодь 

«День відкритих дверей» 
(екскурсія, зустріч з керівником) 

Заводський районний у м. 
Запоріжжі  відділ ДРАЦС 
ГТУЮ у Запорізькій області  

  

13.12. Учнівська молодь Урок на тему «Запобігання 
дискримінації та насильству в 
школі» 

ОНЗ Приазовська 
спеціалізована школа 
«Азимут» 

Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, ОНЗ 
Приазовська спеціалізована 
школа «Азимут» 

 

13.12. Учнівська та 
студентська молодь 

«День відкритих дверей» 
(екскурсія, зустріч з керівником) 

Веселівський районний 
відділ ДРАЦС ГТУЮ у 
Запорізькій області 

  



  

 

#ВсеукраїнськийТижденьПрава       #ПідЗахистомПрава     #РазомЗаПраваЛюдини 

13.12. Учнівська молодь Урок на тему «Права людини, 
основні механізми їх захисту» 

Василівська ЗОШ № 3  Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Василівська 
ЗОШ № 3 

 

13.12. Учнівська молодь Урок на тему «Стоп булінг» Михайлівська ЗОШ І-ІІ 
ступенів 

Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, 
Михайлівська ЗОШ І-ІІ ступенів 

 

13.12. Учнівська молодь Урок на тему «Права дитини 
згідно міжнародних та 
національних правових актів» 

Запорізька гімназія № 25 
гуманітарного профілю 

Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Запорізька 
гімназія № 25 гуманітарного 
профілю 

 

13.12. Студентська молодь «Панельна дискусія» на тему 
«Професія юрист: алгоритми 
успіху» та «жива» бібліотека 
правознавця 

Бердянський університет 
менеджменту та бізнесу 

Бердянський університет 
менеджменту та бізнесу, 
Члени Координаційної ради 
молодих юристів при ГТУЮ у 
Запорізькій області, 

Запорізький обласний 
інститут післядипломної 
педагогічної освіти, 

адвокатське об’єднання 
«Гладкий, Яценко та 
Партнери» 

 

13.12. Учнівська молодь Урок на тему «Стоп булінг» Розівська ЗОШ № 1 Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Розівська 
ЗОШ № 1 

 



  

 

#ВсеукраїнськийТижденьПрава       #ПідЗахистомПрава     #РазомЗаПраваЛюдини 

14.12. Учнівська та 
студентська молодь 

«День відкритих дверей» 
(екскурсія, зустріч з керівником) 

Енергодарський міський 
відділ ДРАЦС ГТУЮ у 
Запорізькій області 

  

14.12. Учнівська молодь Урок на тему «Запобігання 
дискримінації та насильства в 
школі» 

Оріхівська ЗОШ № 5 Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Оріхівська 
ЗОШ № 5 

 

14.12. Учнівська та 
студентська молодь 

«День відкритих дверей» 
(екскурсія, зустріч з керівником) 

Відділ ДРАЦС по 
Великобілозерському та К-
Дніпровському районах 
ГТУЮ у Запорізькій області  

  

14.12. Учнівська молодь Урок на тему «Як запобігти 
дискримінації та насильству в 
школі» 

Запорізька ЗОШ № 17  Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Запорізька 
ЗОШ № 17 

 

14.12. Учнівська та 
студентська молодь 

«День відкритих дверей» 
(екскурсія, зустріч з керівником) 

Комунарський районний у 
м. Запоріжжі відділ ДРАЦС 
ГТУЮ у Запорізькій області  

  

14.12. Учнівська та 
студентська молодь 

«День відкритих дверей» 
(екскурсія, зустріч з керівником) 

Відділ ДРАЦС по 
Пологівському та 
Чернігівському районах 
ГТУЮ у Запорізькій області  

  

14.12. Учнівська та 
студентська молодь 

«День відкритих дверей» 
(екскурсія, зустріч з керівником) 

Шевченківський районний у 
м. Запоріжжі відділ ДРАЦС 
ГТУЮ у Запорізькій області  
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14.12. Учнівська молодь «День відкритих дверей» 
(екскурсія, зустріч з керівником) 

Якимівська ЗОШ № 1 Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Якимівська 
ЗОШ № 1 

 

14.12. Уучнівська молодь Урок на тему «Запобігання 
дискримінації та насильства в 
школі» 

Запорізька ЗОШ № 89 Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Запорізька 
ЗОШ № 89 

 

14.12. Учнівська та 
студентська молодь 

«День відкритих дверей» 
(екскурсія, зустріч з керівником) 

Гуляйпільський районний 
відділ ДРАЦС ГТУЮ у 
Запорізькій області 

  

14.12. Учнівська та 
студентська молодь 

«День відкритих дверей» 
(екскурсія, зустріч з керівником) 

Приазовський районний 
відділ ДРАЦС ГТУЮ у 
Запорізькій області 

  

14.12. Учнівська молодь Урок на тему «Права людини» Більмацька ЗОШ «Інтелект»  Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Більмацька 
ЗОШ «Інтелект» 

 

14.12. Учнівська молодь Урок на тему «Запобігання 
дискримінації та насильства в 
школі» 

Більмацька ЗОШ «Інтелект»  Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Більмацька 
ЗОШ «Інтелект» 

 

14.12. Учнівська та 
студентська молодь 

«День відкритих дверей» 
(екскурсія, зустріч з керівником) 

Оріхівський районний відділ 
ДРАЦС ГТУЮ у Запорізькій 
області 
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14.12. Учнівська та 
студентська молодь 

«День відкритих дверей» 
(екскурсія, зустріч з керівником) 

Запорізький районний відділ 
ДРАЦС ГТУЮ у Запорізькій 
області 

  

14.12. Учнівська та 
студентська молодь 

«День відкритих дверей» 
(екскурсія, зустріч з керівником) 

Михайлівський районний 
відділ ДРАЦС ГТУЮ у 
Запорізькій області 

  

14.12. Учнівська молодь Урок на тему «Права людини» Пологівська спеціалізована 
різнопрофільна школа № 2 

Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Пологівська 
спеціалізована 
різнопрофільна школа № 2 

 

14.12. Трудовий колектив Зустріч - бесіда на тему «Захист 
прав людини» 

Відділ економічного 
розвитку, торгівлі та 
державної реєстрації 
Великобілозерської РДА 

Великобілозерська РДА, 
Відділ економічного розвитку, 
торгівлі та державної 
реєстрації 
Великобілозерської РДА 

 

15.12. Учнівська та 
студентська молодь 

«День відкритих дверей» 
(екскурсія, зустріч з керівником) 

Мелітопольський 
міськрайонний відділ ДВС 
ГТУЮ у Запорізькій області 

  

15.12. Учнівська та 
студентська молодь 

V обласний турнір юних 
правознавців 

Запорізький національний 
університет 

Департамент освіти і науки 
Запорізької ОДА, Запорізький 
національний університет, 

Члени Координаційної ради 
молодих юристів при ГТУЮ у 
Запорізькій області, 
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Запорізький обласний 
інститут післядипломної 
педагогічної освіти, 

Представник Секретаріату 
Верховної Ради з прав людини 
у Запорізькій області, 
адвокати  

Івано-Франківська область 

 10.12.2018 
10:30 

 Студенти  «Всеукраїнський урок «Права 
людини» з нагоди проголошення 
Загальної декларації прав 
людини 

 Івано-Франківський коледж 
Львівського національного 
аграрного університету 

 Департамент освіти, науки 
та молодіжної політики Івано-
Франківської ОДА 
Управління забезпечення 
прав людини Національної 
поліції України в Івано-
Франківській області 

 

10.12.2018 
14:00 

Трудовий колектив Семінар навчання для 
працівників Регіонального 
відділення Фонду державного 
майна в Івано-Франківській 
області щодо реалізації та 
захисту прав людини. 

Регіональне відділення 
Фонду державного майна в 
Івано-Франківській області 
(вул. Василіянок, 48, м. 
Івано-Франківськ) 

Регіональне відділення Фонду 
державного майна в Івано-
Франківській області  

 

11.12.2018 
13:30 

Учнівська молодь «Всеукраїнський урок «Права 
людини» з нагоди проголошення 
Загальної декларації прав 
людини 

Івано-Франківська 
загальноосвітня школа № 14 

Держпродспоживслужба в 
Івано-Франківській області, 
Департамент освіти та науки 
Івано-Франківської міської 
ради 
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11.12.2018 
14:00 

 Студенти Засідання правового клубу 
«Діалог» на тему: «Як захистити 
свої громадянські права за 
допомогою проекту 
Міністерства юстиції «Я МАЮ 
ПРАВО!» 

 Читальний зал центральної 
бібліотеки Івано-
Франківської міської 
централізованої 
бібліотечної системи (вул.. 
Пилипа Орлика, 5, м. Івано-
Франківськ) 

Департамент культури Івано-
Франківської міської ради 

 

11.12.2018 
11:00 

Учні старших класів 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 

«День відкритих дверей» в 
Головному територіальному 
управлінні юстиції в Івано-
Франківській області для дітей 
шкільного віку. 

 Головне територіальне 
управління юстиції в Івано-
Франківській області (вул. 
Грюнвальдська,11, м. Івано-
Франківськ) 

 Департамент освіти та науки 
Івано-Франківської міської 
ради 

 

12.12.2018 
10:40 

Учнівська молодь «Всеукраїнський урок «Права 
людини» з нагоди проголошення 
Загальної декларації прав 
людини 

Івано-Франківська 
загальноосвітня школа № 11 

Департамент освіти та науки 
Івано-Франківської міської 
ради 

 

12.12.2018 
10:00 

Працівники юридичних 
служб місцевих 
органів виконавчої 
влади, державних 
підприємств, установ 
та організацій 

Семінар: «Роль юридичних 
служб у захисті прав людини. 
Безоплатна правова допомога, 
правоосвітницька діяльність»  

 Головне територіальне 
управління юстиції в Івано-
Франківській області (вул. 
Грюнвальдська,11, м. Івано-
Франківськ) 

Івано-Франківська ОДА, 
районні РДА, місцеві органи 
виконавчої влади, державні 
підприємства, установи та 
організації 

 

13.12.2018 
10:25 

Учнівська молодь «Всеукраїнський урок «Права 
людини» з нагоди проголошення 
Загальної декларації прав 
людини 

Івано-Франківська 
загальноосвітня школа № 24 

Департамент освіти та науки 
Івано-Франківської міської 
ради 

 

 13.12.2018 
13:30 

 Студенти  «Я МАЮ ПРАВО! Я знаю як 
захистити своє право!» 

Юридичний інститут ДВНЗ 
«Прикарпатський 
національний університет 
імені Василя Стефаника» 

Департамент освіти, науки та 
молодіжної політики Івано-
Франківської ОДА 
Управління забезпечення 
прав людини Національної 
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поліції України в Івано-
Франківській області 
 

14.12.2018 
11:00 

Неповнолітні ув’язнені Діалог: «Права неповнолітніх. 
Загальна декларація прав 
людини». 

Івано-Франківська 
установа виконання 
покарань №12 (вулиця 
Академіка Сахарова, 15, 
м. Івано-Франківськ) 
 

Управління забезпечення 
прав людини Національної 
поліції України в Івано-
Франківській області 

 

 10.12.2018- 
14.12.2018  

Відвідувачі бібліотеки Виставка літератури, присвяченої 
правам людини 

 Читальний зал центральної 
бібліотеки Івано-
Франківської міської 
централізованої 
бібліотечної системи (вул.. 
Пилипа Орлика, 5, м. Івано-
Франківськ) 
 

Департамент культури Івано-
Франківської міської ради 

 

 10.12.2018- 
14.12.2018  

Відвідувачі головного 
територіального 
управління юстиції 

Виставка юридичної літератури, 
присвяченої правам людини, та 
оновлення постійно діючої 
«Інформаційної площадки». 

 Головне територіальне 
управління юстиції в Івано-
Франківській області (вул. 
Грюнвальдська,11, м. Івано-
Франківськ) 
 

 Департамент культури Івано-
Франківської міської ради 

 

 10.12.2018- 
14.12.2018  

Відвідувачі головного 
територіального 
управління юстиції 

Оновлення та презентація 
постійно діючої фотовиставки «Я 
МАЮ ПРАВО!». 

 Головне територіальне 
управління юстиції в Івано-
Франківській області (вул. 
Грюнвальдська,11, м. Івано-
Франківськ) 
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Київська область 

Орієнтовна 
дата 

10.12.2018 

Учні закладів загальної 
середньої освіти 6-11 
класів 

Правовий урок на тему: «Права 
людини» з нагоди проголошення 
Загальної декларації прав 
людини  

НВК "СЗОШ-ЗОШ І-ІІІ ст.          
№ 1 ім. А.Малишка",   м. 
Обухів 

  

Орієнтовна 
дата 

11.12.2018 

Учні закладів загальної 
середньої освіти 9-11 
класів 

Правовий урок на тему: «Права 
людини» з нагоди проголошення 
Загальної декларації прав 
людини  

Броварська гімназія ім. 
С.І.Олійника 

 

 

 

Орієнтовна 
дата 

12.12.2018 

Учні закладів загальної 
середньої освіти 9-11 
класів 

Правовий урок на тему: «Права 
людини» з нагоди проголошення 
Загальної декларації прав 
людини  

Калинівська ЗОШ № 2  

 

 

Орієнтовна 

Дата 

11.12.2018 

Студенти 
Білоцерківського 
національного 

аграрного 
університету  

Семінар на тему: «Права 
людини» 

м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 
15 

БМГО «Правова єдність»  

Орієнтовна 
дата 

12.12.2018 

Юридичні службами 
територіальних органів 
центральних органів 
виконавчої влади, 
державних 

Постійно-діючий семінар на 
тему: «Організація правової 
роботи юридичними службами 
територіальних органів 
центральних органів виконавчої 
влади, державних підприємств, 

м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 
15 

ГО «Фундація «Гармонізоване 
суспільство»  
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підприємств, установ, 
організацій 

установ, організацій», 
«Організація роботи з питань 
систематизації законодавства в 
юридичних службах» 

Орієнтовна 
дата 

13.12.2018 

 

Студенти Ірпінського 
державного коледжу 
економіки та права 
Національного 
інституту ДФС 

Семінар на тему: «Права 
людини» 

м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 
15 

ГС «Мережа правового 
розвитку» 

 

Орієнтовна 
дата 

14.12.2018 

 

 День відкритих дверей Головного 
територіального управління 
юстиції у Київській області 

м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 
15 

 

 

 

 

Орієнтовна 
дата 

15.12.2018 

Учні закладів загальної 
середньої освіти 9-11 
класів 

«Кубок правничих лідерів» -
змагання у формі правового 
«Брейн-рингу», міжрегіональний 
право просвітницький захід, 

Палац культури «Дарниця».  

м. Київ 

вул. Заслонова, 18 

Департамент освіти і науки 
КОДА, департамент освіти і 
науки КМДА, ГТУЮ у м.Києві 

 

Кіровоградська область 

10.12.2018 
14.00 

 

Студенти, консультанти 
юридичних клінік 

Круглий стіл «Права студентів: 
національний та зарубіжний 
досвід» 

Центральноукраїнський 
державний педагогічний 
університет ім. 
Володимира Винниченка 
 

 Громадська 
організація 
“Територія успіху” 
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11.12.2018 
11.00 до 
13.00 

  

 

Батьки, батьківські 
комітети шкіл 

Круглий стіл «Новели 
законодавства щодо 
впровадження податкової знижки 
на навчання як інструмент для 
встановлення фінансової 
автономії шкіл. Перспективи 
розвитку в Кіровоградській 
області» 
 

Громадський офіс, 
приміщення обласної 
державної адміністрації 

 громадська 
організація 
«Асоціація 
сприяння 
самоорганізації 
населення» 

12.12.2018 
15.00-16.00 

 

Жінки, які утримуються 
в державній установі 
«Кропивницький 
слідчий ізолятор» 
 

Права жінок і гендерна рівність в 
Україні 
  

Державна установа 
«Кропивницький слідчий 
ізолятор» 
 

 Громадська 
організація 
“Асоціація жінок 
“Дія” у 
м. 
Кропивницькому 

13.12.2018 
  

14.00 

 

Люди похилого віку Тренінг “Права людини крізь 
призму сучасності” 

Центральноукраїнський 
державний педагогічний 
університет ім. 
Володимира Винниченка 

 Громадська 
організація 
«Університет 
третього віку 
«Натхнення» 

13.12.2018 
 
13.00 до 
14.00 

Школярі Правовий квест “Знай та 
реалізовуй свої права” 

Обласна бібліотека для 
юнацтва 

  

14.12.2018 
10.00 до 
11.00 

Вихованці  будинку 
сімейного типу «Наш 
дім» 

Тренінг “Права людини” Головне територіальне 
управління юстиції в області 
конференц зала 
 
 

  

https://helsinki.org.ua/prava-zhinok-i-henderna-rivnist-v-ukrajini-o-uvarova/
https://helsinki.org.ua/prava-zhinok-i-henderna-rivnist-v-ukrajini-o-uvarova/
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Луганська область 

10 грудня 
 

Населення Луганської 
області 

Організація урочистого 
привітання з нагоди відкриття 
Всеукраїнського тижня права 
 

Телекомпанія «СТВ»   

10 грудня Учні загальноосвітніх 
навчальних закладах 
Луганської області 
 

Організація та проведення 
Всеукраїнського уроку “Права 
людини” з нагоди проголошення 
Загальної декларації прав 
людини 
 

Загальноосвітні навчальні 
заклади Луганської області 

Департамент освіти і науки 
Луганської обласної 
державної адміністрації 
 

 

10-14 грудня Учні загальноосвітніх 
навчальних закладах 
Луганської області 
 

Організація та проведення 
інформаційних годин на тему: 
“Скажи насильству НІ” за участю 
представників відділів з питань 
пробації Північно-Східного 
міжрегіонального управління з 
питань виконання кримінальних 
покарань та пробації 
Міністерства юстиції України 
 

Загальноосвітні навчальні 
заклади Луганської області 

за участю представників 
відділів з питань 

пробації Північно-Східного 
міжрегіонального управління 
з питань виконання 
кримінальних покарань та 
пробації Міністерства юстиції 
України 
 

 

10-14 грудня Учні 1-4 класів  Організація та проведення 
правового конкурсу на тему: “Як 
захистити права дитини” 

 

Загальноосвітні навчальні 
заклади Луганської області 

  

10-14 грудня Учні загальноосвітніх 
шкіл 

Організація та проведення  
круглого столу на тему: “Основні 
права та обов'язки людини” 

Загальноосвітні навчальні 
заклади Луганської області 

Регіональна координаційна 
рада молодих юристів при 
Головному територіальному 

 

http://lugjust.gov.ua/koordynatsiyna-rada-molodykh-yurystiv/1553-sklad-regionalnoji-koordinatsijnoji-radi-molodikh-yuristiv-pri-golovnomu-teritorialnomu-upravlinni-yustitsiji-u-luganskij-oblasti-na-2018-rik
http://lugjust.gov.ua/koordynatsiyna-rada-molodykh-yurystiv/1553-sklad-regionalnoji-koordinatsijnoji-radi-molodikh-yuristiv-pri-golovnomu-teritorialnomu-upravlinni-yustitsiji-u-luganskij-oblasti-na-2018-rik
http://lugjust.gov.ua/koordynatsiyna-rada-molodykh-yurystiv/1553-sklad-regionalnoji-koordinatsijnoji-radi-molodikh-yuristiv-pri-golovnomu-teritorialnomu-upravlinni-yustitsiji-u-luganskij-oblasti-na-2018-rik
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управлінні юстиції у 
Луганській області 
 

13 грудня Учні загальноосвітніх 
навчальних закладів 

Організація та проведення 
дискусії, присвяченої 
проблематиці прав людини, 
захисту прав учасників 
антитерористичної операції, 
членів їх сімей та внутрішньо 
переміщених осіб на тему: 
“Міжнародні організації в 
системі прав людини” 

Загальноосвітні навчальні 
заклади Луганської області 

  

14 грудня Учні загальноосвітніх 
шкіл 
 

Організація екскурсії до центру 
сучасного простору доступних 
сервісів європейського 
стандарту Open Space у м. 
Сєвєродонецька Луганської 
області  

Open Space у м. 
Сєвєродонецьку 
Луганської області 

  

12 грудня Студенти юридичного 
факультету СНУ імені 
В. Даля 

Участь у проведенні круглого 
столу на тему: “Правове 
забезпечення активної 
життєдіяльності внутрішньо 
переміщених осіб”  
 

На базі юридичного 
факультету СНУ імені В. 
Даля 

За участю представників 
Луганської ОДА, судді 
Рубіжанського міського суду 
та Апеляційного суду 
Луганської області 

 

10-14 грудня Студенти Луганського 
державного 
університету внутрішніх 
справ ім Е. О. 
Дідоренка 

Участь в організації виставки 
юридичної літератури, 
присвяченої проблемам прав 
людини 
 

На базі бібліотеки 
Луганського державного 
університету внутрішніх 
справ ім Е. О. Дідоренка 

  

http://lugjust.gov.ua/koordynatsiyna-rada-molodykh-yurystiv/1553-sklad-regionalnoji-koordinatsijnoji-radi-molodikh-yuristiv-pri-golovnomu-teritorialnomu-upravlinni-yustitsiji-u-luganskij-oblasti-na-2018-rik
http://lugjust.gov.ua/koordynatsiyna-rada-molodykh-yurystiv/1553-sklad-regionalnoji-koordinatsijnoji-radi-molodikh-yuristiv-pri-golovnomu-teritorialnomu-upravlinni-yustitsiji-u-luganskij-oblasti-na-2018-rik
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10 грудня Населення Луганської 
області 

Надання безоплатної первинної 
правової допомоги з питань 
реалізації та захисту прав 
людини  

 Веб-приймальня 
Луганського державного 
університету внутрішніх 

справ ім. Е. О. Дідоренка 
 

  

13 грудня Студенти 
Сєвєродонецького 
інституту ПрАТ “Вищий 
навчальний заклад 
“Міжрегіональна 
академія управління 
персоналом” 

Проведення майстер - класу на 
тему: «Нотаріат України» 
 

Сєвєродонецький інститут 
ПрАТ “Вищий навчальний 
заклад “Міжрегіональна 
академія управління 
персоналом” 
 

  

11 грудня Студенти професійно-
технічних закладів 
освіти 

 Організація та проведення 
інформаційно-правової години 
«Права та свободи. 
Класифікація прав людини» 

 

 Сєвєродонецька міська 
бібліотека для юнацтва 
імені  

Й. Б. Курлата  
 

Сєвєродонецька міська 
бібліотека для юнацтва імені  

Й. Б. Курлата  
 

 

12 грудня Відвідувачі бібліотеки Оформлення виставки-форуму 
на тему: «Правники – 
суспільству» з  

розміщенням на ньому 
офіційних друкованих видань 
Міністерства юстиції України  
 

Сєвєродонецька міська 
бібліотека для юнацтва 
імені  

Й. Б. Курлата  
 

Сєвєродонецька міська 
бібліотека для юнацтва імені  

Й. Б. Курлата  
 

 

13 грудня Відвідувачі бібліотеки Організація тематичної 
фотовиставки літератури на 
тему: “Сторінками історії 
розвитку законів” 
 

Сєвєродонецька міська 
публічна бібліотека 
 

Сєвєродонецька міська 
публічна бібліотека 
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13 грудня Відвідувачі бібліотеки Організація виставки-порадника 
на тему: “Правовий компас” 
 

Сєвєродонецька міська 
бібліотека для юнацтва 
імені Й. Б. Курлата  

Сєвєродонецька міська 
бібліотека для юнацтва імені 
Й. Б. Курлата  

 

10-14 грудня Населення Луганської 
області 

Проведення циклу радіопередач 
з тематики: 

“«Ти – людина, отже, ти маєш 
права»” в рамках реалізації 
загальнонаціонального 
правопросвітницького  

проекту “Я МАЮ ПРАВО!” 
 

Телекомпанія «СТВ»   

13 грудня Працівники юридичних 
служб підприємств, 
організацій 

Організація та проведення 
семінару з питань реалізації і 
захисту прав людини 
 

бульвар Дружби Народів, 
32а м. Сєвєродонецька 

  

Львівська область 

10.12 
 
8-30 до 12-00 

Уучнівська молодь 
ЗОШ 1-3 ступенів 

урок “Права людини”, «Захист 
прав дітей» 

Понад 1200 шкіл  
усієї Львівської області 

Департамент освіти та науки 
ЛОДА. Колектив шкіл. 

 

10.12 Лекція для учнів Лекція " Я МАЮ ПРАВО" ЗОШ №31 м. Львова Юридична клініка ЛНУ ім. І. 
Франка 

 

12.12 Студентська молодь урок “Я маю право” Червоноградський гірничо-
економічний коледж м. 
Червоноград  

Червоноградський гірничо-
економічний коледж 
Червоноградський ВДРАЦС 
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11.12    Лекція для учнів Тема: «Ми всі різні-ми всі рівні» Ліцей №46 ім.В'ячеслава 
Чорновола Львівської 
міської ради 

Юридична клініка ЛНУ ім. І. 
Франка 

 

12.12 Лекція для учнів Тема: «Права людини закріплені 
у національному та 
міжнародному законодавстві» 

Львівського НВК «Школа І 
ступеня-гімназія» 

Юридична клініка ЛНУ ім. І. 
Франка 

 

13.12 Лекція для учнів Тема: « Знай свої права- виконуй 
свої обов’язки» 

ЗОШ №6 м. Львова Юридична клініка ЛДУВС  

14.12 Лекція для учнів Тема: «Скажемо дискримінації 
«Ні!»» 

ЗОШ №42 м. Львова Юридична клініка ЛНУ ім. І. 
Франка 

 

10.12    12-30 Правова гра для учнів Тема: «Ми різні але права у нас 
рівні» , «Стоп булінг» 

Ліцей «Просвіта» м. Львів МБФ Українського 
громадянського здоров’я, 
студенти Львівської 
Політехніки – волонтери.  

 

11.12   13-00 Працівники Тема: «Знай реалізуй та 
захищай свої права» 

Авіаремонтний завод м. 
Львів 

МБФ Українського 
громадянського здоров’я 
 Львівський РЦ БПВД 

 

12.12   16-00 Військовослужбовці «Права захисників» в/ч 4114 Національної  
Гвардії 

ГО «Сокіл»  

13.12 15-00 Студенти  Фінал  конкурсу «Кращий 
правознавець»   

Центр учнівської та 
юнацької творчості м. Львів 

ГУ НП у Львівській області; 
Центр учнівської та юнацької 
творчості м. Львів 

 

14.12 16-00 Військовослужбовці «Права людини»,  «Права 
захисників» 

Прикордонна служба в/ч 
2144 

Командування ГУ ДПСУ у 
Львівській області  
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14.12  17-00 Курсанти  «Права людини» «Права 
захисників» 

Національна Академія 
Сухопутних  військ імені 
Петра Сагайдачного 

Командування   

Миколаївська область 

05-07.12. 

 

Для студентської 
молоді 

Проведення відкритого конкурсу 
з судових дебатів та 
нагородження переможців 

 Координаційна рада 
молодих юристів при 
Головному 
територіальному управління 
юстиції у Миколаївській 
області 

 

За 
узгодженням 

Для студентської 
молоді 

Нагородження переможців  
відкритого конкурсу 
короткометражного кіно, 
відеороликів присвячених 
правам людини 

Миколаївська обласна 
універсальна науковою 
бібліотека ім. О. 
Гмирьова 

Миколаївська обласна 
організація «Незалежна 
соціальна адвокація та 
правозахист» 

 

За 
узгодженням 

Для студентської 
молоді 

Нагородження переможців 
відкритого конкурсу наукових 
робіт серед студентів вищих 
навчальних закладів ІІІ-IV рівнів 
акредитації Миколаївської 
області   

 Координаційна рада 
молодих юристів при 
Головному 
територіальному управління 
юстиції у Миколаївській 
області 
 
Регіональний представник  
Уповноваженого Верховної 
Ради України  
з прав людини в 
Миколаївській області 
 
Миколаївське 
територіальне відділення 
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Малої академії наук 
України 
 
Миколаївський інститут 
права Національний 
університет «Одеська 
юридична академія» 

10-14.12 Для  учнівської та 
студентської молоді 

Проведення в навчальних 
закладах області 
Всеукраїнський урок «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 їх захисту 

В закладах освіти області Регіональний центр з 
надання безоплатної 
вторинної правової 
допомоги у миколаївській 
області 

 

За 
узгодженням 

Для студентської 
молоді 

Наукова студентська 
конференція у форматі  Pecha 
Kucha та нагородження 
переможців обласного 
конкурсу наукових статей  
«Молоді юристи» 

 Координаційна рада 
молодих юристів при 
Головному 
територіальному управління 
юстиції у Миколаївській 
області 
 
Регіональний представник  
Уповноваженого Верховної 
Ради України  
з прав людини в 
Миколаївській області 

 

Орієнтована 
дата 11.12 

Для працівників 
Департаменту 
агропромислового 

Проведення правової лекції на 
тему «Реалізація та захист прав 
людини» в департаменті 

Департамент 
агропромислового 

Департамент 
агропромислового 
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розвитку Миколаївської 
облдержадміністрації 

агропромислового розвитку 
Миколаївської 
облдержадміністрації  

розвитку Миколаївської 
облдержадміністрації 

розвитку Миколаївської 
облдержадміністрації 

Орієнтована 
дата 12.12 

Для студентської 
молоді 

Проведення воркшопу в 
Миколаївському коледжі бізнесу 
і права Вищого навчального 
закладу Укоопспілки 
«Полтавський університет 
економіки і торгівлі" 

Миколаївський коледж 
бізнесу і права Вищого 
навчального закладу 
Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і 
торгівлі" 

Миколаївський коледж 
бізнесу і права Вищого 
навчального закладу 
Укоопспілки «Полтавський 
університет економіки і 
торгівлі" 

 

Орієнтована 
дата 13.12 

Для учнівської молоді Проведення  юридичної дискусії 
на тему «Права та законні 
інтереси дітей» в дитячій 
бібліотеці, філіал № 2  
присвяченого відзначенню 
Міжнародного дня прав людини 

Дитяча бібліотека, філіал 
№ 2   

  

Орієнтована 
дата 14.12 

Для учнівської молоді Проведення правового діалогу  в 
Центральній міській бібліотеці 
для дітей ім. Ш. Кобера і В. 
Хоменка присвяченого 
відзначенню Міжнародного дня 
прав людини 

Центральна міська 
бібліотека для дітей ім. Ш. 
Кобера і В. Хоменка 

  

10-14.12 Для учнівської молоді Проведення в закладах 
середньої освіти виховних уроків 
для дітей різних вікових категорій 
з метою запобігання 
дискримінації та насильству в 
школі 

 В закладах середньої 
освіти Миколаївської 
області  

  

Орієнтована 
дата 10.12 

Для відвідувачів 
бібліотеки, учнівської та 
студентської молоді 

Проведення літературної 
виставки по правам людини 

Миколаївська обласна 
універсальна науковою 
бібліотека ім. О. Гмирьова 

Миколаївська обласна 
універсальна науковою 
бібліотека ім. О. Гмирьова 
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10-14.12 Для учнівської молоді Проведення «днів відкритих 
дверей» в управління юстиції із 
запрошенням дітей шкільного 
віку 

Головне територіальне 
управління юстиції у 
Миколаївській області 

  

Одеська область 

10 грудня 
2018 

Для школярів 
Чорноморського 

ліцею міста Одеси 

«Загальна декларація з прав 
людини» 

Головне територіальне 
управління юстиції в 
Одеській області 

Чорноморський ліцей міста 
Одеси 

 

10 грудня 
2018 

Для учнів дитячого 
навчального закладу 

№ 2 «Світлячок»  
Одеської області 

«Права людини» Навчальний заклад № 2 
«Світлячок» 
Одеської області 

Навчальний заклад № 2 
«Світлячок» 
Одеської області 

 

10 грудня 
2018 

Для майбутніх матерів, 
які знаходяться у  
пологовому будинку № 
5 міста Одеси 

«Загальна декларація прав 
людини 1948 року: принципи та 
перспективи реалізації в Україні» 

Пологовий будинок № 5 
міста Одеси 

Пологовий будинок № 5 міста 
Одеси 

 

10 грудня 
2018 

Для учнів 8 класів 
Болградської 
спеціалізованої школи-
ліцей № 4 Одеської 
області 

«Права людини та дитини» Болградська 
спеціалізована школа-
ліцей  № 4 Одеської області 

Болградська спеціалізована 
школа-ліцей  № 4 Одеської 
області 

 

11 грудня 
2018 

Для учнів 4-х класів 
Болградської ЗОШ № 3 
Одеської області 

«Великі права маленької дитини» Болградська ЗОШ № 3 
Одеської області 

Болградська ЗОШ № 3 
Одеської області 

 

11 грудня 
2018 

Для учнів 9-11 класів 
Сербівської ЗОШ І-ІІІ 

«Мої права та обов’язки» Сербівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Одеської області 

Сербівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Одеської області 
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ступенів Одеської 
області 

11 грудня 
2018 

Для відвідувачів 
Першого 
Малиновського відділу 
державної виконавчої 
служби міста Одеси 
Головного 
територіального 
управління юстиції в 
Одеській області 

«Загальна декларація прав 
людини» 

Перший Малиновський 
відділ державної виконавчої 
служби міста Одеси 
Головного територіального 
управління юстиції в 
Одеській області 

-  

11 грудня 
2018 

Для відвідувачів 
Чорноморського 
міського відділу 
державної виконавчої 
служби Головного 
територіального 
управління юстиції в 
Одеській області 

«Загальна декларація прав 
людини» 

Чорноморський міський 
відділ державної виконавчої 
служби Головного 
територіального управління 
юстиції в Одеській області 

-  

11 грудня 
2018 

Для учнів 8-х класів 
Ананьївської ЗОШ № 1 
Одеської області 

«Великі права маленької дитини» АнаньївськаЗОШ № 1 
Одеської області 

АнаньївськаЗОШ № 1 
Одеської області 

 

11 грудня 
2018 

Для відвідувачів та 
працівників Кілійської 
районної центральної 
лікарні Одеської 
області 

«Захист прав і свобод людини у 
сфері охорони здоров’я: 
виклики та реалії реформ» 

Кілійська районна 
центральна лікарня 
Одеської області 

Кілійська районна 
центральна лікарня Одеської 
області 

 

11 грудня 
2018 

Для учнів та вчителів 
Тарутинської ЗОШ 
Одеської області 

«Права людини» Тарутинська ЗОШ Одеської 
області 

Тарутинська ЗОШ Одеської 
області 
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11 грудня 
2018 

Для працівників 
сектору державної 
реєстрації Балтської 
міської ради Одеської 
області 

«Загальна декларація прав 
людини» 

Сектор державної 
реєстрації Балтської 
міської ради Одеської 
області 

Сектор державної реєстрації 
Балтської міської ради 
Одеської області 

 

11 грудня 
2018 

Для працівників 
сектору державної 
реєстрації Балтської 
міської ради Одеської 
області 

«30 заповідей Загальної 
декларації прав людини» 

Сектор державної 
реєстрації Балтської 
міської ради Одеської 
області 

Сектор державної реєстрації 
Балтської міської ради 
Одеської області 

 

12 грудня 
2018 

Для 
військовослужбовців 
військової частини 
Болграду Одеської 
області 

З питань реалізації і захисту прав 
людини, у тому числі з питань 
реалізації і захисту прав 
учасників антитерористичної 
операції, членів їх сімей 

Військова частина 
Болграда Одеської області 

Військова частина Болграда 
Одеської області 

 

12 грудня 
2018 

Для відвідувачів 
Територіального 
центру соціального 
обслуговування 
«Надання соціальних 
послуг» Балтської 
районної державної 
адміністрації Одеської 
області 

«Загальна декларація прав 
людини»,  
«Я – людина, а отже маю права!» 

Територіальний центр 
соціального 
обслуговування «Надання 
соціальних послуг» 
Балтської районної 
державної адміністрації 
Одеської області 

Територіальний центр 
соціального обслуговування 
«Надання соціальних послуг» 
Балтської районної 
державної адміністрації 
Одеської області 

 

12 грудня 
2018 

Для учнів 
Комунального закладу 
«Ширяївський освітній 
комплекс № 1» смт 
Ширяєво Одеської 
області 

«Мої права та обов’язки» Комунальний заклад 
«Ширяївський освітній 
комплекс № 1» смт 
Ширяєво Одеської області 

Комунальний заклад 
«Ширяївський освітній 
комплекс № 1» смт Ширяєво 
Одеської області 
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12 грудня 
2018 

Для представників 
Ренійського районного 
суду Одеської області 
та адвокатської 
спільноти 

«Загальні аспекти реалізації 
Загальної декларації прав 
людини» 

Ренійський районний суд 
Одеської області 

Ренійський районний суд 
Одеської області 

 

12 грудня 
2018 

Для учнів та вчителів 
Іванівського загального 
закладу середньої 
освіти І-ІІІ ступенів 
Одеської області 

«Права, свободи та обов’язки 
людини та громадянина» 

Іванівський загальний 
заклад середньої освіти І-ІІІ 
ступенів Одеської області 

Іванівський загальний заклад 
середньої освіти І-ІІІ ступенів 
Одеської області 

 

13 грудня 
2018 

Для учнів 
Чорноморського 
ліцею міста Одеси 

«Правові казки» Чорноморський ліцей 
міста Одеси 

Чорноморський ліцей міста 
Одеси 

 

13 грудня 
2018 

Для учнів Ренійської 
гімназії Одеської 
області 

«Права людини» Ренійська гімназія Одеської 
області 

Ренійська гімназія Одеської 
області 

 

13 грудня 
2018 

Для відвідувачів 
Болградської районної 
бібліотеки Одеської 
області 

«Права людини» Болградська районна 
бібліотека Одеської області 

Болградська районна 
бібліотека Одеської області 

 

13 грудня 
2018 

Для відвідувачів 
Саратського 
районного відділу 
державної реєстрації 
актів цивільного стану 
Головного 
територіального 
управління юстиції в 
Одеській області 

«Особливості документування 
осіб (свідоцтвом про 
народження) в тому числі 
представників ромської 
національної меншини» 

Саратський районний 
відділ державної реєстрації 
актів цивільного стану 
Головного територіального 
управління юстиції в 
Одеській області 

-  
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13 грудня 
2018 

Для студентів 
медичного училища 
В.О. Жуковського  

«Загальна декларація прав 
людини» 

Медичне училище В.О. 
Жуковського  

Медичне училище В.О. 
Жуковського  

 

13 грудня 
2018 

Для відвідувачів 
Ананьївської районної 
дитячої бібліотеки 
Одеської області 

«Світ моїх прав» Ананьївська районна 
дитяча бібліотека Одеської 
області 

Ананьївська районна дитяча 
бібліотека Одеської області 

 

13 грудня 
2018 

Для відвідувачів та 
працівників Управління 
соціального захисту 
населення Кілійської 
районної державної 
адміністрації Одеської 
області 

«Основи соціального захисту 
інвалідів в Україні» 

Управління соціального 
захисту населення 
Кілійської районної 
державної адміністрації 
Одеської області 

Управління соціального 
захисту населення Кілійської 
районної державної 
адміністрації Одеської 
області 

 

14 грудня 
2018 

Для учнів 
Чорноморського 
ліцею міста Одеси 

«Загальна декларація прав 
людини» 

Чорноморський ліцей 
міста Одеси 

Чорноморський ліцей міста 
Одеси 

 

14 грудня 
2018 

Для учнів Ренійської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Одеської області 

«Право на освіту» Ренійська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Одеської області 

Ренійська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Одеської області 

 

14 грудня 
2018 

Для відвідувачів та 
працівників 
Миколаївського центру 
зайнятості Одеської 
області 

«Недопущення порушення прав 
людини», «Попередження 
вчинення домашнього 
насильства» 

Миколаївський центр 
зайнятості Одеської області 

Миколаївський центр 
зайнятості Одеської області 

 

14 грудня 
2018 

Для учнів Трапівської 
ЗОШ Одеської області 

«Правники дітям» Трапівська ЗОШ Одеської 
області 

Трапівська ЗОШ Одеської 
області 
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14 грудня 
2018 

Для студентів 
Тарутинського 
аграрного ліцею 

«Конвенція про права дитини» Тарутинський аграрний 
ліцей 

Тарутинський аграрний ліцей  

14 грудня 
2018 

Для учнів Кілійського 
професійного ліцею 
Одеської області 

«Права людини» Кілійський професійний 
ліцей Одеської області 

Кілійський професійний 
ліцей Одеської області 

 

14 грудня 
2018 

Для майбутніх матерів 
пологового будинку 
комунального 
підприємства 
«Кодимська 
центральна районна 
лікарня» Кодимської 
районної ради 
Одеської області 

«Захист прав і законних інтересів 
жінок-матерів» 

Пологовий будинок 
комунального 
підприємства «Кодимська 
центральна районна 
лікарня» Кодимської 
районної ради Одеської 
області 

Пологовий будинок 
комунального підприємства 
«Кодимська центральна 
районна лікарня» Кодимської 
районної ради Одеської 
області 

 

Протягом 10-
14 

Для відвідувачів «Open 
Space» міста Одеси 

«Загальна декларація з прав 
людини: наслідки війни» 

«Open Space» міста Одеси Чорноморський ліцей міста 
Одеси 

 

Протягом 10-
14 грудня 

Для учнів 9-ого класу в 
гімназії № 1 м. Одеси 

«Право дитини на звернення до 
суду» 

Гімназія № 1 м. Одеси Гімназія № 1 м. Одеси  

Протягом 10-
14 грудня 

Для майбутніх матерів 
пологового відділення 
комунальної установи 
Овідіопольської 
районної ради 
«Овідіопольська 
центральна районна 
лікарня» 

«Основні права та свободи 
людини і громадянина, та 
порядок їх реалізації» 

Пологове відділення 
комунальної установи 
Овідіопольської районної 
ради «Овідіопольська 
центральна районна 
лікарня» 

Пологове відділення 
комунальної установи 
Овідіопольської районної 
ради «Овідіопольська 
центральна районна 
лікарня» 
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Протягом 10-
14 грудня 

Для студентів 
Одеського 
державного 
університету внутрішніх 
справ 

«Практичні аспекти діяльності 
державної виконавчої служби 
згідно з законом України «Про 
виконавче провадження» 

Одеський державний 
університет внутрішніх 
справ 

Одеський державний 
університет внутрішніх справ 

 

Протягом 10-
14 грудня 

Для с Міського центру 
зайнятості 

«Сприяння  у працевлаштуванні 
боржників за виконавчими 
провадженнями боржників про 
стягнення аліментів» 

Міський центр зайнятості Міський центр зайнятості  

Протягом 10-
14 грудня 

Для студентів 
Національного 
університету «Одеської 
юридичної академії» 

«Посилення захисту прав дитини 
на належне утримання» 

Національний університет 
«Одеська юридична 
академія» 

Національний університет 
«Одеська юридична 
академія» 

 

Протягом 10-
14 грудня 

Для працівників 
Центрального 
об’єднаного 
управління Пенсійного 
фонду України в 
Одеській області 

«Взаємодія органів державної 
виконавчої служби та органів 
Пенсійного фонду України» 

Центральне об’єднане 
управління Пенсійного 
фонду України в Одеській 
області 

Центральне об’єднане 
управління Пенсійного 
фонду України в Одеській 
області 

 

Протягом 10-
14 грудня 

Для працівників 
Третього Одеського 
місцевого центу з 
надання безоплатної 
вторинної правової 
допомоги 

«Права людини» Третій Одеський місцевий 
центр з надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги 

Третій Одеський місцевий 
центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги 

 

Протягом 10-
14 грудня 

Для відвідувачів 
Першого 
Суворовського відділу 
державної виконавчої 
служби міста Одеси 
Головного 

День відкритих дверей Перший Суворовський 
відділ державної виконавчої 
служби міста Одеси 
Головного територіального 
управління юстиції в 
Одеській області 

-  
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територіального 
управління юстиції в 
Одеській області 

Протягом 10-
14 грудня 

Для працівників центру 
зайнятості міста Одеси 

«Я – державний виконавець» Центр зайнятості міста 
Одеси 

Центр зайнятості міста 
Одеси 

 

Протягом 10-
14 грудня 

Для учнів 10-11 класів 
Осичківської ЗОШ 
Савранського району 
Одеської області 

«Закони, за якими вчимося, 
працюємо, живемо» 

Осичківська ЗОШ 
Савранського району 
Одеської області 

Осичківська ЗОШ 
Савранського району 
Одеської області 

 

Протягом 10-
14 грудня 

Для учнів шкіл м. Южне День відкритих дверей Южненський міський відділ 
державної реєстрації актів 
цивільного стану Головного 
територіального управління 
юстиції в Одеській області 

-  

Протягом 10-
14 грудня 

Для учнів Ананьївського 
навчально-виховного 
комплексу «ЗОШ І-ІІІ 
ступенів-гімназія-ДНЗ» 
№ 1 Одеської області 

Інформаційний захід з метою 
встановлення правової 
обізнаності школярів старших 
класів 

Ананьївський навчально-
виховного комплекс «ЗОШ 
І-ІІІ ступенів-гімназія-ДНЗ» № 
1 

Ананьївський навчально-
виховного комплекс «ЗОШ І-ІІІ 
ступенів-гімназія-ДНЗ» № 1 

 

Протягом 10-
14 грудня 

Для відвідувачів і 
працівників Окнянської 
центральної районної 
лікарні Окнянської 
районної ради 
Одеської області 

«Права майбутніх матерів та 
дітей відповідно до Загальної 
декларації прав людини» 

Окнянська центральна 
районна лікарня 
Окнянської районної ради 
Одеської області 

Окнянська центральна 
районна лікарня Окнянської 
районної ради Одеської 
області 

 

Протягом 10-
14 грудня 

Для відвідувачів 
Ізмаїльського 
міськрайонного відділу 
державної реєстрації 

«Права людини» Ізмаїльський 
міськрайонний відділ 
державної реєстрації актів 
цивільного стану Головного 

-  
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актів цивільного стану 
Головного 
територіального 
управління юстиції в 
Одеській області 

територіального управління 
юстиції в Одеській області 

Протягом 10-
14 грудня 

Для відвідувачів 
Біляївського 
міськрайонного відділу 
державної виконавчої 
служби Головного 
територіального 
управління юстиції в 
Одеській області 

«Попредження вчинення 
правопорушення школярами» 

Біляївський міськрайонний 
відділ державної виконавчої 
служби Головного 
територіального управління 
юстиції в Одеській області 

-  

Протягом 10-
14 грудня 

Для учнів 
Овідіопольського 
навчально-виховного 
комплексу І-ІІІ ступенів 
імені Т.Г. Шевченка 

«Кримінальна відповідальність 
неповнолітніх» 

Овідіопольський навчально-
виховний комплекс І-ІІІ 
ступенів імені Т.Г. Шевченка 

Овідіопольський навчально-
виховний комплекс І-ІІІ 
ступенів імені Т.Г. Шевченка 

 

Протягом 10-
14 грудня 

Для учнів 
Овідіопольської ЗОШ 
№ 2 І-ІІІ ступенів 
Одеської області 

«Кримінальна відповідальність 
неповнолітніх» 

Овідіопольська ЗОШ  
№ 2 І-ІІІ ступенів Одеської 
області 

Овідіопольська ЗОШ  
№ 2 І-ІІІ ступенів Одеської 
області 

 

Протягом 10-
14 грудня 

Для вчителів 
Овідіопольської ЗОШ 
№ 2 І-ІІІ ступенів 
Одеської області 

«Порядок звернення до суду з 
цивільним позовом», 
«Порядок надання безоплатної 
первинної та вторинної правової 
допомоги» 

Овідіопольська ЗОШ  
№ 2 І-ІІІ ступенів Одеської 
області 

Овідіопольська ЗОШ  
№ 2 І-ІІІ ступенів Одеської 
області 

 

Протягом 10-
14 грудня 

Для учнів Одеського 
юридичного ліцею 
міста Одеси 

«Декларація прав людини» Одеський юридичний ліцей 
міста Одеси 

Одеський юридичний ліцей 
міста Одеси 
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Протягом 10-
14 грудня 

Для працівників служби 
у справах дітей 
Білгород-Дністровської 
районної державної 
адміністрації Одеської 
області 

З питань реалізації і захисту прав 
людини 

Служба у справах дітей 
Білгород-Дністровської 
районної державної 
адміністрації Одеської 
області 

Служба у справах дітей 
Білгород-Дністровської 
районної державної 
адміністрації Одеської 
області 

 

Протягом 10-
14 грудня 

Для учнів 10-11 класів 
Біляївської ЗОШ № 2 
Одеської області 

«Молодь та трудове право» Біляївська ЗОШ № 2 
Одеської області 

Біляївська ЗОШ № 2 Одеської 
області 

 

Протягом 10-
14 грудня 

Для майбутніх матерів 
Біляївського районного 
пологового будинку 
Одеської області 

«Захист прав і законних інтересів 
жінок-матерів» 

 

Біляївський районний 
пологовий будинок 
Одеської області 

Біляївський районний 
пологовий будинок Одеської 
області 

 

Протягом 10-
14 грудня 

Для відвідувачів 
Біляївської районної 
бібліотеки Одеської 
області 

«Живи по закону – знай свої 
права» 

Біляївська районна 
бібліотека Одеської області 

Біляївська районна бібліотека 
Одеської області 

 

Протягом 10-
14 грудня 

Для учнів 8 класів 
Березівської ЗОШ № 3 
Одеської області 

«Великі права маленької дитини» 

 

Березівська ЗОШ № 3 
Одеської області 

Березівська ЗОШ № 3 
Одеської області 

 

Протягом 10-
14 грудня 

Для відвідувачів 
Березівської районної 
дитячої бібліотеки 
Одеської області 

«Світ моїх прав» Березівська районна 
дитяча бібліотека Одеської 
області 

Березівська районна дитяча 
бібліотека Одеської області 

 

Протягом 10-
14 грудня 

Для відвідувачів 
Подільського 
міськрайонного відділу 
державної реєстрації 
актів цивільного стану 
Головного 

День відкритих дверей Подільський міськрайонний 
відділ державної реєстрації 
актів цивільного стану 
Головного територіального 
управління юстиції в 
Одеській області 

-  
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територіального 
управління юстиції в 
Одеській області 

Протягом 10-
14 грудня 

Для відвідувачів Другого 
Суворовського відділу 
державної виконавчої 
служби Головного 
територіального 
управління юстиції в 
Одеській області 

День відкритих дверей Другий Суворовський відділ 
державної виконавчої 
служби Головного 
територіального управління 
юстиції в Одеській області 

-  

Протягом 10-
14 грудня 

Для відвідувачів 
Любашівської 
бібліотеки Одеської 
області 

«Права і свободи усіх людей – це 
найвища суспільна цінність» 

Любашівська бібліотека 
Одеської області 

Любашівська бібліотека 
Одеської області 

 

Протягом 10-
14 грудня 

Для учнів 10 класу в 
опорному 
навчальному закладі 
Савранського НВК 
«ЗОШ І-ІІІ ступенів – 
ДНЗ» Одеської області 
 

«Виконання судових рішень та 
інших рішень посадових осіб» 

Опорний навчальний 
заклад Савранський НВК 
«ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» 
Одеської області 

Опорний навчальний заклад 
Савранський НВК «ЗОШ І-ІІІ 
ступенів – ДНЗ» Одеської 
області 

 

Протягом 10-
14 грудня 

Для учнів 
Великомихайлівського 
навчально-виховного 
комплексу «Загальна 
школа І-ІІІ ступенів-
гімназія» Одеської 
області 
 

«Права людини» Великомихайлівський 
навчально-виховний 
комплекс «Загальна школа 
І-ІІІ ступенів-гімназія» 
Одеської області 

Великомихайлівський 
навчально-виховний 
комплекс «Загальна школа І-
ІІІ ступенів-гімназія» Одеської 
області 
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Полтавська область 

10.12.2018 

09:55 

Учнівська молодь Всеукраїнський урок «Права 
людини» з нагоди проголошення 
Загальної декларації прав 
людини 

Полтавський професійний 
ліцей транспорту 

Департамент освіти і науки 
Полтавської обласної 
державної адміністрації 

 

10.12.2018 

10:00 

 Відкриття Всеукраїнського тижня 
права  

Підписання Меморандуму про 
співпрацю з Полтавською 
державною аграрною 
академією 

Полтавська державна 
аграрна академія 

Полтавська державна 
аграрна академія 

 

10.12.2018 

11:00 

Студентська молодь Всеукраїнський урок «Права 
людини» з нагоди проголошення 
Загальної декларації прав 
людини 

Полтавська державна 
аграрна академія 

Полтавська обласна 
державна аграрна академія 

 

10.12.2018 

13:30 

Учнівська молодь Всеукраїнський урок «Права 
людини» з нагоди проголошення 
Загальної декларації прав 
людини 

Полтавська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 7 ім. 
Т.Г.Шевченка 

Полтавської міської ради 
Полтавської області 

Департамент освіти і науки 
Полтавської обласної 
державної адміністрації 
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10.12.2018 

13:30 

Учнівська молодь Засідання правового клубу 
«Феміда» на тему: «10 грудня – 
Міжнародний день прав людини» 

Полтавська обласна 
бібліотека для юнацтва ім. 
Олеся Гончара 

Департамент культури і 
туризму Полтавської 
обласної державної 
адміністрації 

 

10.12.2018 

 

Районні, міські МКМР з 
правової освіти 
населення 

Огляд-конкурс на кращу 
організацію діяльності районних, 
міських МКМР з правової освіти 
населення 

Головне територіальне 
управління юстиції у 
Полтавській області 

Полтавська обласна 
державна аграрна академія 

 

10.12.2018 

15:10 

Учнівська молодь Всеукраїнський урок «Права 
людини» з нагоди проголошення 
Загальної декларації прав 
людини 

Виховний урок щодо запобігання 
дискримінації та насильству 

 

Полтавський професійний 
ліцей 

Департамент освіти і науки 
Полтавської обласної 
державної адміністрації 

 

10.12-
14.12.2018 

Відвідувачі бібліотек Тематичні книжкові виставки, 
презентації видань про права 
людини та іншої літератури 
правового змісту, оформлення 
тематичних стендів 

Полтавська обласна 
універсальна наукова 
бібліотека імені                         
І.П. Котляревського, 
Обласна юнацька 
бібліотека імені Олеся 
Гончара, Обласна дитяча 
бібліотека імені Панаса 
Мирного 

Департамент культури і 
туризму Полтавської 
обласної державної 
адміністрації 
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11.12.2018 

15:00 

Працівники юридичних, 
служб підприємств, 
установ, організацій, 
місцевих органів 
виконавчої влади та 
місцевого 
самоврядування м. 
Полтави та Полтавської 
області 

Постійно діючий семінар при 
ГТУЮ у Полтавській області 

Головне територіальне 
управління юстиції у 
Полтавській області 

(каб. 333) 

  

12.12.2018 

11:00 

Студентська молодь Всеукраїнський урок «Права 
людини» з нагоди проголошення 
Загальної декларації прав 
людини 

Полтавський університет 
економіки і торгівлі 

(ауд. 331) 

Департамент освіти і науки 
Полтавської обласної 
державної адміністрації 

 

12.12.2018 

12:50 

13:30 

Учнівська молодь Всеукраїнські уроки «Права 
людини» з нагоди проголошення 
Загальної декларації прав 
людини 

Полтавська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 9 

Департамент освіти і науки 
Полтавської обласної 
державної адміністрації 

 

12.12.2018 

(час 
узгоджується
) 

Учнівська молодь Брейн-ринг «Знавці права» Полтавський юридичний 
коледж Національний 
юридичний університет 
імені Ярослава Мудрого 

Департамент освіти і науки 
Полтавської обласної 
державної адміністрації 

 

13.12.2018 

08:00 

 

Учнівська молодь Виховний урок щодо запобігання 
дискримінації та насильству 

 

 Департамент освіти і науки 
Полтавської обласної 
державної адміністрації 

 

https://www.education.ua/ua/colleges/1148/
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Полтавський 
електрорадіотехнічний 
ліцей 
 

13.12.2018 

(час 
узгоджується
) 

Студентська молодь Виховний урок щодо запобігання 
дискримінації та насильству 

 

Коледж управління, 
економіки і права 
Полтавської державної 
аграрної академії 

Департамент освіти і науки 
Полтавської обласної 
державної адміністрації 

 

13.12.2018 

(час 
узгоджується
) 

Студентська молодь День відкритих дверей в ГТУЮ у 
Полтавській  

Головне територіальне 
управління юстиції у 
Полтавській області 

  

14.12.2018 

(час 
узгоджується
) 

Учнівська молодь Всеукраїнський урок «Права 
людини» з нагоди проголошення 
Загальної декларації прав 
людини 

Комунальний 
заклад Полтавська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів № 11 
Полтавської міської 
ради Полтавської області 

Департамент освіти і науки 
Полтавської обласної 
державної адміністрації 

 

14.12.2018 

12:40 

Учнівська молодь Виховний урок щодо запобігання 
дискримінації та насильству 

Комунальний 
заклад Полтавська загально
освітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 19 Полтавської міської 
ради Полтавської області 

Департамент освіти і науки 
Полтавської обласної 
державної адміністрації 

 

https://www.education.ua/ua/colleges/1148/
https://www.education.ua/ua/colleges/1148/
https://www.education.ua/ua/colleges/1148/
https://www.education.ua/ua/colleges/1148/
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14.12.2018 

14:30 

Учнівська молодь Всеукраїнський урок «Права 
людини» з нагоди проголошення 
Загальної декларації прав 
людини 

Полтавська гімназія № 31 Департамент освіти і науки 
Полтавської обласної 
державної адміністрації 

 

Рівненська область 

10.12.2018 на 
10:00 год. 

Учнівська молодь  
 

Всеукраїнський урок “Права 
людини з нагоди проголошення 
Загальної декларації прав 
людини” 

Школи №3, №4, №5, №10, 
№13, №15, №25, №28, 
Рівненська гімназія 
“Гармонія” та навчальні 
заклади Рівненської області 
(буде забезпечено 
працівниками структурних 
підрозділів ГТУЮ у 
Рівненській області) 

Координаційна рада 
молодих юристів при ГТУЮ у 
Рівненській області, 
Управління освіти і науки 
Рівненської 
облдержадміністрації, 
Управління освіти виконавчого 
комітету Рівненської міської 
ради 

 

10.12.2018 Учнівська молодь  Флешмоб 
#НАШ_ДРУЖНІЙ_КЛАС 
(фотоконкурс) 

 Управління освіти і науки 
Рівненської 
облдержадміністрації, 
Управління освіти виконавчого 
комітету Рівненської міської 
ради, Координаційна рада 
молодих юристів при ГТУЮ у 
Рівненській області  

 

10.12.2018 на 
14:00 год. 

Трудовий колектив “Права людини: запобігання 
дискримінації та насильства в 
суспільстві” 

Рівненський обласний 
центр з Гідрометеорології 
 
 

Рівненський обласний центр 
з Гідрометеорології 
 

 

11.12.2018 на 
11:00 год. 

Трудовий колектив “Права людини та 
громадянина” 

Департамент соціального 
захисту населення 

Рівненська обласна 
державна адміністрація 
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Рівненської 
облдержадміністрації 

 
 
 

11.12.2018 на 
12:00 год. 

Особи, взяті під варту   Дотримання прав людини. 
Європейська практика 

Рівненський слідчий ізолятор  Рівненський слідчий ізолятор  

12.12.2018 на 
10:00 год. 

Юристи Семінар для юрисконсультів на 
тему “Захист прав споживачів” 

Головне територіальне 
управління юстиції у 
Рівненській області 

Головне управління 
Держпродспожив служби у 
Рівненській області, 
Управління Західного офісу 
Держаудит служби у 
Рівненській області  
 

 

12.12.2018 на 
11:00 год. 

Учнівська молодь  В рамках проведення 
Мандрівного фестивалю 
документального кіно про права 
людини Docudays UA в 
Рівненській області трансляція 
документального фільму 
“Гірчиця в садах” 

Рівненська обласна 
універсальна наукова 
бібліотека  

Головне територіальне 
управління юстиції у 
Рівненській області, 
Рівненська обласна 
універсальна наукова 
бібліотека, DocuDays, Вище 
професійне училище №1, 
Координаційна рада 
молодих юристів при ГТУЮ у 
Рівненській області, 
Регіональний координатор 
15-ого Мандрівного 
фестивалю 
документального кіно про 
права людини Docudays 
UA є РОГО «Комітет 
виборців України» 
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12.12.2018 – 
14.12.2018 

Відвідувачі бібліотеки Виставка літератури присвячена 
правам людини 

Виставковий зал Рівненської 
обласної універсальної 
наукової бібліотеки 

Рівненська обласна 
універсальна наукова 
бібліотека 

 

13.12.2018 на 
10:00 год. 

Жителі 
Великоомелянської 
сільської ради 

“Реалізація захисту прав та 
свобод громадян”  

Великоомелянська сільська 
рада 

Департамент соц. захисту 
Рівненської ОДА, 
Регіональний центр з надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги   

 

13.12.2018 на 
12:00 год. 

Працівники пансіонату “Реалізація захисту прав та 
свобод громадян” 

Комунальний заклад 
“Рівненський обласний 
центр надання соціальних 
послуг” 

Департамент соц. захисту 
Рівненської ОДА, 
Регіональний центр з надання 
безоплатної вторинної 
правової допомоги   
 

 

13.12.2018 на 
11:00 год. 

Студентська молодь Правовий брейн-ринг на тему 
“Правовий орієнтир” 

Національний університет 
водного господарства та 
природокористування  

Національний університет 
водного господарства та 
природокористування, 
Рівненський інститут 
Київського університету 
права, Координаційна рада 
молодих юристів при ГТУЮ у 
Рівненській області 

 

14.12.2018 на 
11:00 год. 

Трудовий колектив “Реалізація та захист прав 
людини в Україні” 

Головне управління 
статистики у Рівненській 
області 

Головне управління 
статистики у Рівненській 
області 

 

14.12.2018 на 
15:00 год. 

Учнівська молодь Правове змагання  “БОУЛІНГ VS 
БУЛІНГ” 

Розважальний комплекс 
“Екватор” 

Мережа розважальних 
центрів “Турбіна”, 
Координаційна рада 
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молодих юристів при ГТУЮ у 
Рівненській області 

Сумська область 

10.12 
Орієнтовний 
час 10:00 
 

Для працівників ГТУЮ у 
Сумській області, 
КРМЮ, органів та 
установ 

Урочисте відкриття 
Всеукраїнського тижня права 
 

ГТУЮ у Сумській області 
 

Координаційна рада 
молодих юристів при 
Головному територіальному 
управлінні юстиції у Сумській 
області 

 

10.12 
13:00 
 

Для студентів 
 

«День відкритих дверей»  
 

ГТУЮ у Сумській області 
 

Координаційна рада 
молодих юристів при 
Головному територіальному 
управлінні юстиції у Сумській 
області 

 

10.12 
15:45 
 

Для вихованців 
державного ліцею-
інтернат з посиленою 
військово-фізичною 
підготовкою 
«Кадетський корпус і. 
І.Г. Харитоненка 
 

Лекція на тему «Права людини 
відповідно до Загальної 
декларації з прав людини» 
 

Державний ліцей-інтернат з 
посиленою військово-
фізичною підготовкою 
«Кадетський корпус і. І.Г. 
Харитоненка 
 

Громадська приймальня 
ЕГСПЛ м. Суми 
 

 

11.12 
10:00 
 

Для відвідувачів 
бібліотеки  
 

Організація правової виставки  
 

Сумська обласна 
універсальна наукова 
бібліотека 
 

Бібліотекарі Сумщини 
 

 

11.12 
Орієнтовно 
об 11:00 

Для дітей 
 

Виховний урок щодо протидії 
булінгу та насильству 
 

Школа №7 
 

Поліція  
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12.12 
Орієнтовно о 
10:00 
 

Для учасників 
громадських 
організацій 
 

Круглий стіл на тему: «Реалізація 
та захист прав жінок за 
сучасним законодавством 
України» 
 

Головне територіальне 
управління юстиції у 
Сумській області 
 

Громадські 
організації  Сумщини 
 

 

12.12 
о 13:00 
 

Для студентів  
 

Показ тематичного фільму про 
права людини для студентів 
СумДУ на тему «Дивовижна 
легкість» 
 

СумДУ 
 

ГО Сумський осередок «Ліги 
студентів АПУ» 
 

 

13.12 
10:00 
 

Для студентів  
 

Лекція на тему: «ЄСПЛ як 
головна інституція з розгляду 
справ про порушення прав 
людини. Найгучніші справи 
ЄСПЛ пов’язані з Україною»; 
 

Коледж СНАУ 
 

Координаційна рада 
молодих юристів, 
Департамент освіти 
Сумської ОДА 

 

13.12 
Орієнтовний 
час 16:00 
 

Для засуджених 
виправних закладів 
 

Доповідь на тему: «Реалізація та 
захист прав людини» 
 

Сумська виправна колонія 
(№116) 
 

Координаційна рада 
молодих юристів 
 

 

14.12 
Орієнтовний 
час 14:00 

Для дітей ромської 
національності 
 

Правова гра «Я Маю право» Школа №5 Департамент освіти 
Сумської ОДА 

 

14.12 
Орієнтовний 
час 11:00 

Для дітей Сумщини Презентація конкурсних робіт 
«Права очима дітей» 

ГТУЮ у Сумській області 
 

Координаційна рада 
молодих юристів 
Департамент освіти 
Сумської ОДА 

 

http://ukrprison.org.ua/department_institutions/sumska/1209396154
http://ukrprison.org.ua/department_institutions/sumska/1209396154
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Тернопільська область 

11.12.2018  
14.30 

Учні, відвідувачі 
бібліотеки 

Бесіда «Насильство в сім’ї» Бібліотека № 3 для дітей   

13.12.2018  відвідувачі бібліотеки «Відповідальність за порушення 
прав іншого» 

Бібліотека № 5 для 
дорослих 

  

14.12.2018 Відвідувачі бібліотеки «Загальна декларація прав 
людини» 

Центральна дитяча 
бібліотека м.Т ернополя 

  

10.12.2018 

- 14.12.2018 

Учні, вчителі Урок «Права людини» 
Заклади середньої освіти в 
Тернопільській області 

  

10.12.2018 

- 14.12.2018 

Діти, вихователі Бесіда «Права людини» 

 

Тернопільський дошкільний 
навчальний заклад № 20 
Тернопільської міської ради 
Тернопільської області 

  

10.12.2018 

- 14.12.2018 

Студенти, викладачі Тренінг «Правила консультування 
клієнтів» 

ЮК  ТНЕУ «LIBERTA»   

10.12.2018 

- 14.12.2018 

Студенти, викладачі КВЕСТ «ЗНАЙ ПРАВО» Навчально-виховний 
комплекс «Мишковицька 
загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів – дошкільний 
навчальний заклад» 

  

https://te.isuo.org/preschools/view/id/48208
https://te.isuo.org/preschools/view/id/48208
https://te.isuo.org/preschools/view/id/48208
https://te.isuo.org/preschools/view/id/48208
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10.12.2018 

- 14.12.2018 

Представники ЦНАП Зустріч ЦНАП Тернопільської 
області 

  

10.12.2018 

- 14.12.2018 

Представники 
громадських 
організацій 

Зустріч Громадські організації 
Тернопільської області 

  

10.12.2018 

- 14.12.2018 

Представники ОТГ Зустріч ОТГ Тернопільської області   

10.12.2018 

- 14.12.2018 

Студенти, викладачі Майстер-клас «Вчинення 
нотаріальних дій» 

ЮК  ТНЕУ «LIBERTA» 

 

  

10.12.2018 

- 14.12.2018 

Студенти, викладачі Дискусійна платформа « Нові 
правила розмитнення ввезених із 
закордону автомобілів. За і 
проти» 

Юридичний факультет ТНЕУ 

 

  

10.12.2018 

- 14.12.2018 

Студенти, викладачі Майстер – клас  «Моя майбутня 
професія – юрист» 

ЮК  ТНЕУ «LIBERTA»   

10.12.2018 

- 14.12.2018 

Студенти, викладачі Правовий квест «Від прав до 
обов’язків»  

Юридичний факультет ТНЕУ   

10.12.2018 

- 14.12.2018 

Студенти, викладачі Правова гра «Юстиція відкрита 
для людей»  

Юридичний факультет ТНЕУ   
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10.12.2018 

- 14.12.2018 

Студенти, викладачі Дискус-майданчик  

«Нововведення в правовій освіті» 

Юридичний факультет ТНЕУ 

 

  

10.12.2018 

- 14.12.2018 

Студенти, викладачі Воркшоп «Складання 
процесуальних документів»  

ЮК  ТНЕУ «LIBERTA» 

 

  

10.12.2018 

- 14.12.2018 

Студенти, викладачі Тренінг «Здійснення спадкових 
прав» 

Юридичний факультет ТНЕУ   

10.12.2018 

- 14.12.2018 

Студенти, викладачі Ділова гра «Захисти свої права» Юридичний факультет ТНЕУ   

10.12.2018 

- 14.12.2018 

Студенти, учні День відкритих дверей Головне територіальне 
управління юстиції у 
Тернопільській області 

  

Харківська область 

10.12.2018 Школярі Всеукраїнський урок «Права 
людини» з нагоди проголошення 
70-ї річниці Загальної декларації 
прав людини 

Харківська обласна 
бібліотека для дітей 

Громадські активісти  

10.12.2018-
14.12.2018 

Відвідувачі та 
працівники бібліотеки 

Засоби протидії та запобігання 
домашньому насильству 

Харківська державна 
наукова бібліотека імені 
В.Г. Короленко 

Громадські активісти  
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10.12.2018 Студенти Право на захист: особливості 
реалізації у 2019 році 

Харківський аерокосмічний 
університет імені М.Є. 
Жуковського 

Громадські активісти, 
правозахисники 

 

10.12.2018-
14.12.2018 

Працівники установи Гендерна рівність як один із 
основоположних принципів 
Європейської держави 
 

Державна установа 
«Холодногірська виправна 
колонія (№ 18)» 

Представники системи 
безоплатної вторинної 
правової допомоги 

 

11.12.2018 Школярі Всеукраїнський урок «Права 
людини» з нагоди проголошення 
70-ї річниці Загальної декларації 
прав людини 

Харківська гімназія № 47 
Харківської міської ради 
Харківської області 

Представники системи 
безоплатної вторинної 
правової допомоги 

 

11.12.2018 Школярі Булити не круто! Харківська гімназія № 47 
Харківської міської ради 
Харківської області 

Представники системи 
безоплатної вторинної 
правової допомоги 

 

13.11.2018 Школярі Способи захисту від будь-яких 
проявів насильства 

Харківська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 59 
Харківської міської ради 
Харківської області 
 

Громадські активісти, 
правозахисники 

 

12.12.2018 Працівники управління Дотримання прав людини при 
виконанні службових 
повноважень  

Головне управління 
Пенсійного фонду України 
в Харківській області 

Представники системи 
безоплатної вторинної 
правової допомоги 

 

Херсонська область 

10 грудня Студенти Урок на тему: «Права людини з  
нагоди проголошення прав 
Загальної декларації прав 

Державний               
навчальний  заклад 
«Херсонське вище 

 Херсонський 
місцевий центр з 
надання 
безоплатної 
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людини. Протидія домашньому 
насильству» 

професійне комерційне 
училище» 

вторинної 
правової 
допомоги 

11 грудня Студенти Бесіда на тему: «Права людини»  
з нагоди проголошення прав  
Загальної декларації прав 
людини 

Херсонський  
кооперативний економіко-
правовий коледж 

  

12 грудня Педагогічний колектив Семінар на тему: «Шляхи 
вирішення проблеми булінгу» 

Херсонська 
загальноосвітня школа №36 

 Херсонський 
обласний центр 
«Успішна жінка» 

13 грудня Студенти Семінар на тему: «Кримінальна 
та адміністративна 
відповідальність» 

 

Державний               
навчальний  заклад 
«Херсонське вище 
професійне комерційне 
училище» 

 Управління 
патрульної поліції 
у Херсонській 
області 

13 грудня Студенти Інформаційна зустріч на тему: 
«Податкова знижка на навчання» 

Херсонська  державна 
морська академія 

  

14 грудня  Педагогічний колектив  Семінар- практикум на тему: 
«Правове виховання дітей  
дошкільного віку, як педагогічна 
проблема сучасності» 

14 грудня    
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10 -14 грудня Відвідувачі бібліотеки Виставки літератури, присвяченої 
правам людини 

Херсонська обласна 
бібліотека для юнацтва ім. 
Б. Лавреньова, Центральна 
міська бібліотека ім. Лесі 
Українки, Херсонська 
обласна бібліотека для 
дітей імені Дніпрової Чайки 

  

10 -14 грудня  Учні, студенти Всеукраїнський урок : «Права 
людини» з нагоди проголошення 
прав  Загальної декларації прав 
людини 

Загальноосвітні навчальні 
заклади Херсонської 
області. 

  

Хмельницька область 

10 грудня 
2018 року 

Учні Всеукраїнський урок: «Права 
людини» 

Заклади загальної 
середньої освіти м. 
Хмельницького та 
Хмельницької області 

 Департамент 
освіти та науки 
Хмельницької 
міської ради, 
Департамент 
освіти і науки 
Хмельницької 
обласної 
державної 
адміністрації 

10 грудня 
2018 року 
об 11:00 

Студенти, викладачі, 
представники органів 
державної влади, 
органів місцевого 
самоврядування, 
адвокатури, 

Круглий стіл «Захист прав 
людини в Україні: сучасний стан 
та перспективи вдосконалення», 
присвячений 70-річчю 
проголошення Загальної 
декларації прав людини 

Хмельницький університет 
управління та права 

 Хмельницький 
університет 
управління та 
права, 
Навчально-
наукова 
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громадських 
організацій та 
системи безоплатної 
правової допомоги 

лабораторія 
дослідження 
проблем 
публічного 
адміністрування 
та децентралізації 
влади Науково-
дослідного 
інституту 
державного 
будівництва та 
місцевого 
самоврядування 
Національної 
академії 
правових наук 
України, 
представники 
Регіонального 
центру з надання 
безоплатної 
вторинної 
правової 
допомоги у 
Хмельницькій 
області, Ради 
адвокатів 
Хмельницької 
області, члени 
Відділення 
Асоціації 
правників України 
у Хмельницькій 
області. 
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10 -14 грудня 
2018 року 

Учні Юридичний диктант «Територія 
прав школяра» 

Заклади загальної 
середньої освіти 
Хмельницької області 

 Департамент 
освіти і науки 
Хмельницької 
обласної 
державної 
адміністрації 

13 грудня 
2018 року 

Учні Бесіда щодо запобігання 
дискримінації та насильства у 
школі 

НВО №5 
м. Хмельницького 

  

10 -14 грудня 
2018 року 

Відвідувачі бібліотеки Виставка малюнків «Герої 
мультфільмів у пошуках своїх 
прав» 

Хмельницька обласна 
бібліотека для дітей  
імені Т.Г. Шевченка 

 Управління 
культури, 
національностей, 
релігій та туризму 
Хмельницької 
обласної 
державної 
адміністрації 
 

10 -14 грудня 
2018 року 

Студенти Правовий брейн-ринг  Хмельницький інститут 
соціальних технологій 
Університету «Україна» 
 

  

10 -14 грудня 
2018 року 

Громадяни «Дні відкритих дверей» Районні, міські, 
міськрайонні відділи 
ДВС, ДРАЦС 
 

  

10 -14 грудня 
2018 року 

Учні бесіда «Стоп Булінг» СЗОШ №12  
м. Хмельницького 
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Черкаська область 

10.12. 2018 Учні 9 класу Черкаської 
спеціалізованої школи 
І-ІІІ ступенів № 18 ім. 
Вячеслава Чорновола 
Черкаської міської 
ради 

Всеукраїнський урок “Права 
людини” 

Черкаська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 18 ім. 
Вячеслава Чорновола 
Черкаської міської ради 

 Управління освіти і 
науки Черкаської 
обласної 
державної 
адміністрації,  
Координаційна 
рада молодих 
юристів при ГТУЮ 
у Черкаській 
області 

10.12. 2018 Учні 3 класу Черкаської 
загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів № 4 
Черкаської міської 
ради 

Правовий квест “Загадки 
Феміди” 

Черкаська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 4 
Черкаської міської ради 

 Управління освіти і 
науки Черкаської 
обласної 
державної 
адміністрації 

11.12. 2018 Трудовий колектив 
Комунального закладу 
“Обласна 
універсальна наукова 
бібліотека імені 
Тараса Шевченка” 
Черкаської обласної 
ради 

Правовий майстер-клас зі 
складання процесуальних 
документів “Як захистити в суді 
свої права у разі їх порушення?” 

Комунальний заклад 
“Обласна універсальна 
наукова бібліотека імені 
Тараса Шевченка” 
Черкаської обласної ради  

 Черкаський 
місцевий центр з 
надання 
безоплатної 
вторинної 
правової 
допомоги 

12.12.2018 Студенти Черкаського 
національного 
університету ім. Б. 
Хмельницького, 
Черкаського 
факультету 

День відкритих дверей Головне територіальне 
управління юстиції у 
Черкаській області 

 Координаційна 
рада молодих 
юристів при ГТУЮ 
у Черкаській 
області 
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Національного 
університету “Одеська 
юридична академія”, 
Черкаського інституту 
пожежної безпеки ім. 
Героїв Чорнобиля, 
Східноєвропейського 
університету 
економіки і 
менеджменту 

12.12.2018 Учні 10-11 класів 
закладів загальної 
середньої освіти міста 
Черкаси 

Навчально-правова екскурсія Черкаський науково-
дослідний експертно-
криміналістичний центр 
МВС України 

 Координаційна 
рада молодих 
юристів при ГТУЮ 
у Черкаській 
області 

12.12.2018 Жителі с. Коробівка 
Золотоніського району 

Правове консультування Коробівська сільська рада 
Золотоніського району 

 Регіональний 
центр з надання 
безоплатної 
вторинної 
правової 
допомоги у 
Черкаській 
області 

12.12.2018 Учні 6-8 класів 
Коробівського 
навчально-виховного 
комплексу 
“Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів - 
дошкільний навчальний 
заклад” Золотоніської 
районної ради 

Правовий фест “Подорож  в 
Країну без булінгу” 

Коробівський навчально-
виховний комплекс 
“Загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів - дошкільний 
навчальний заклад” 
Золотоніської районної 
ради 

 Управління освіти і 
науки Черкаської 
обласної 
державної 
адміністрації 
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13.12.2018 Трудовий колектив 
Управління Державної 
служби України з 
надзвичайних ситуацій 
у Черкаській області 

Інтерактивний правовий лекторій 
“Порядок виконання судового 
рішення” 

Управління Державної 
служби України з 
надзвичайних ситуацій у 
Черкаській області 

  

Орієнтовна 
дата 
13.12. 2018 

Студенти Черкаського 
національного 
університету ім. Б. 
Хмельницького 

Інформаційний флешмоб “Ми 
різні і ми рівні у своїх правах” 

Соборна площа міста 
Черкаси 

 Управління у 
справах сім’ї, 
молоді та спорту 
Черкаської 
обласної 
державної 
адміністрації, 
Комунальний 
заклад 
“Черкаський 
обласний 
молодіжний 
ресурсний 
центр” 

13.12.2018 Учні Черкаської 
спеціалізованої школи 
І-ІІІ ступенів № 27 ім. 
М.К. Путейка 
Черкаської міської 
ради 

Виховний урок-гра 
“Правознайка” 
Казкова правова вікторина 
“Подорож до Країни Права” 

Черкаська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 27 ім. 
М.К. Путейка Черкаської 
міської ради 

  

Чернівецька область 

10.12  Учні та студенти Правова платформа “Право 
кожного (до 70-річчя Загальної 
декларації прав людини)” 

Зелена зала Чернівецького 
національного університету 
імені Юрія Федьковича 

 Апеляційний суд 
Чернівецької 
області, 
Прокуратура 
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Чернівецької 
області, ГУНП у 
Чернівецькій 
області, Рада 
адвокатів 
Чернівецької 
області, 
Регіональний 
центр з надання 
вторинної 
правової 
допомоги у 
Чернівецькій 
області, ГО 
“Сучасник”, ГО 
“Спілка юристів 
Буковини” 

10.12  Учні та студенти Правова платформа “Право 
кожного (до 70-річчя Загальної 
декларації прав людини)” 

Зелена зала Чернівецького 
національного університету 
імені Юрія Федьковича 

 Департамент 
освіти і науки 
ЧОДА, 
Координаційна 
рада молодих 
юристів ГТУЮ, 
заклади 
середньої та 
вищої освіти 
Чернівецької 
області 

11.12 Вихованці дитячого 
садочку 

Бесіда на тему: “Свої права 
мають знати навіть діти” 

ДНЗ №4  ДНЗ №4 
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11.12 Учні Година спілкування на тему: 
«Стоп булінг» 

Маршинецька ЗОШ І – ІІІ 
ступенів Новоселицького 
району Чернівецької 
області 

 Маршинецька 
ЗОШ І – ІІІ ступенів 
Новоселицького 
району 
Чернівецької 
області 

12.12 Студенти Дні відкритих дверей ДВС та 
ДРАЦС Чернівецької області 

   

12.12 Студенти Правовий брейн-ринг “Я маю 
право” 

Чернівецький обласний 
центр естетичного 
виховання “Юність 
Буковини” 

 юридична клініка 
ЧНУ ім. Ю. 
Федьковича 

13.12 Студенти Трансляція документальних 
фільмів на правову тематику 

Чернівецька обласна 
універсальна наукова 
бібліотека ім. М. Івасюка 

 Чернівецька 
обласна 
універсальна 
наукова 
бібліотека ім. М. 
Івасюка 

13.12 Учні Урок на тему: “Права дитини” Чернівецька ЗОШ №1  Чернівецька ЗОШ 
№1 

13.12 Студенти Лекція на тему: “Правник. 
Європейські стандарти” 

Буковинський університет  Буковинський 
університет 

14.12 Учні  Правознавча вікторина на тему: 
«Мої права – моє життя» 

Чернівецька спеціалізована 
школа №41 з вивченням 
європейського 
етнокультурного 
компонента 

 Чернівецька 
спеціалізована 
школа №41 з 
вивченням 
європейського 
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етнокультурного 
компонента 

Чернігівська область 

04.12.2018 
 

Учні 7 класу Урок: Права дитини в Україні ЗЗСО № 24  
м. Чернігова  

 Управління освіти  
Чернігівської МР  

04.12.2018 Учні 7 класу  Урок з елементами 
інтерактивного спілкування: Ти 
маєш право, але ти маєш 
обов’язки 

ЗЗСО № 4  
м. Чернігова  

 Управління освіти  
Чернігівської МР 

10.12.2018 Учні 5 класу Урок: Права у моєму житті Сновський ЗЗОШ № 1 
(відділ ДРАЦС) 

 Відділ  освіти 
 Сновської РДА 

10.12.2018 Громадяни  
м. Бобровиця 

Комунікація: Захищаємо прав 
дитини. Новели  законодавства у 
сфері стягнення аліментів 

Адвокатський офіс  
(відділ ДВС) 

 адвокат  
М. Коваленко 

10.12. 2018 
14.10 

Учні 10 класів  Урок: Захищаємо права дитини. 
Зупинимо боулінг  

ЗЗСО № 21 
м. Чернігова 

 Управління освіти 
Чернігівської МР 

10.12.2018 
15:00 

Педагогічний колектив Воркшоп: Права дитини та 
батьків 

ЗЗСО № 30 
м. Чернігова 

 Управління освіти 
Чернігівської МР 

11.12.2018 
11.00 

Діти дошкільного віку Гра: Права дитини в Україні ДНЗ № 21 
«Дзвіночок» 
м. Чернігова 

 Управління освіти 
Чернігівської МР 
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11.12.2018 
 

Працівники органів 
місцевого 
самоврядування 

Інформування, особисте 
спілкування:  
Загальна декларацією прав 
людини.  
Захист від  домашнього 
насильства та жорсткого 
поводження з дітьми 

Бобровицька  
міська рада 
(відділ ДРАЦС) 

 Бобровицьке БПД 

11.12.2018 
10.00 

Учні 6-7 класів Урок: Що таке права людини? Варвинський 
ліцей № 1 
(відділ ДРАЦС) 

 Відділ освіти 
Варвинської РДА  

11.12.2018 
14.15 

Учні 10 класу Воркшоп: 
 Загальна Декларація прав 
людини. 
Зупинимо булінг  
 

ЗЗСО № 30 
м. Чернігова 

 Управління освіти 
Чернігівської МР, 
Чернігівській 
міський центр 
дітей, сім»ї та 
молоді  

11.12.2018 Учні 9-11 класів 
Урок:  Загальна декларація прав 
людини.  
Захисти себе від булінгу  

Ічнянський ЗОШІ-ІІІ ступенів 
№3  
(відділ ДРАЦС) 

 Відділ освіти  
Ічнянської РДА  

11.12.2018 
Працівники юридичних 
служб, юрисконсульти 
смт Носівка 

Комунікація: Знай свої права. 
Загальна декларація прав 
людини. Як захистити себе від  
домашнього насильства? 

Носівський відділ ДВС 
 

  

11.12.2018 
 
 

Діти дошкільного віку, 
вихователі 

Гра: Права дитини 
 
 

ДЗО №1  
Козелецької  
селищної ради 
(відділ ДРАЦС) 

  

11.12.2018 Студенти  Воркшоп: Загальна декларація 
прав людини.  
Пілотні проекти у сфері ДРАЦС 

Ніжинський державний 
університет імені  Миколи  
Гоголя 

 Ніжинський 
державний 
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(відділ ДРАЦС) університет імені  
Миколи  Гоголя 

12.12.2018 Студенти юридичних 
факультетів  

Квіз в рамках Загальної 
декларації прав людини  

ЗВО Чернігівської області   ЗВО юридичного 
спрямування    

12.12.2018 
09.00 

Особи, що 
перебувають на обліку 
в центрі зайнятості 

Інформування, особисте 
спілкування:  
Права людини та їх захист. 
Проект «Я МАЮ ПРАВО!» 

Варвинський районний 
центр зайнятості (відділ 
ДРАЦС) 

  

12.12.2018 
10.20 

Учні 7 класу Урок: Загальна Декларація про 
права людини 

ЗЗСО № 5 
м. Чернігова 

 Управління освіти 
Чернігівської МР 

12.12.2018 Учні 6-7 класу Правовий урок: Конституція – 
фундамент моєї країни 
Загальна декларація прав 
людини 

ЗЗСО № 13 
м. Чернігова 

 Управління освіти 
Чернігівської МР 

14.12.2018 
14.20 

Учні 9-11 класів 
 

Брейн-ринг правознавців Ладанська гімназія 
(відділ ДРАЦС) 

 Відділ освіти 
Прилуцької РДА 

14.12.2018 Студенти Квіз: Загальна декларація прав 
людини  

Бобровицький коледж 
економіки і менеджменту  
ім. О. Майнової 
(відділ ДРАЦС)  

 Бобровицький 
коледж 
економіки і 
менеджменту  
ім. О.Майнової, 
Бобровицьке 
відділення фонду 
соціального 
страхування 
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10-14.12.2018 Вихованці  Урок: Загальна декларація  прав 
людини  

Чернігівській 
реабілітаційний центр для 
дітей   

 Чернігівській 
реабілітаційний 
центр для дітей   

10.12.2018 Студенти Інтерактивний квіз: 
Права, свободи, обов’язки 
людини та громадянина України 

Ніжинський державний 
університет  
ім. Миколи Гоголя (відділ 
ДВС, 
відділ ДРАЦС) 
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