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Відповідно до розпорядження голови Донецької обласної державної адміністрації,
керівника обласної військово - цивільної адміністрації від 01.07.2016 №537, керуючись
ст. 32, 34, 38, 38¹ Закону України «Про місцеве самоврядування»,
виконком міської ради
ВИРІШИВ:
Прийняти до відома звіт щодо виконання Програми правової освіти населення
міста Краматорська на 2016-2020 роки за ІІ півріччя 2017 року (додається).

Міський голова

А.В Панков

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення виконкому
ради
№

міської

ЗВІТ
щодо виконання Програми правової освіти населення міста Краматорська на 2016-2020
роки за ІІ півріччя 2017 року.
На виконання Програми правової освіти населення міста Краматорська на 20162020 роки (затверджена рішенням Краматорської міської ради від 28.09.2016 №14/VІІ-390)
виконавчий комітет Краматорської міської ради надає наступну інформацію (далі Програма).
У місті Краматорську діє громадська приймальня з надання первинної правової
допомоги (розпорядження міського голови від 11.04.2012 № 27р) для забезпечення
правового захисту конституційних прав, свобод та інтересів громадян органами
виконавчої влади. Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги,
проводиться першого та третього четверга кожного місяця з 14-00 до 16-00 години у
приміщенні виконавчого комітету міської ради (пл. Миру,2, перший поверх, громадська
приймальня).
До громадської приймальні з надання первинної правової допомоги за звітний
період звернулося 49 громадян, яким було надано відповідна допомога.
Відділом правового забезпечення та захисту інтересів територіальної громади
опубліковано статті на офіційному сайті Краматорської міської ради: Роз’яснення Закону
України «Про доступ до публічної інформації», «Основні вимоги до реалізації права
на звернення громадян України» «Конфлікт Інтересів», «Вимоги до електронної
петиції».
На виконання Програми управління освіти Краматорської міської ради провело
наступні заходи.
Протягом червня-грудня 2017 року для учителів правознавства проведено:
- навчально-методичний семінар «Особливості організації правоосвітньої роботи
в школі»;
- тренінг «Права дитини в Україні»;
- З 03.12.2017 по 10.12.2017 року в школах міста пройшли заходи в рамках
Всеукраїнського Тижня права та Міжнародного дня прав людини (10.12.2017)
Інформування прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників з
метою підвищення їх виховного потенціалу та правової обізнаності управлінням освіти
здійснювалось таким чином:
- індивідуально-групові консультації в межах діяльності шкільних
рад
профілактики (психологи, представники ювенальної поліції, юристи);
- лекції з прав і обов’язків в межах батьківського всеобучу (психологи,
представники ювенальної поліції, юристи);
- профілактичні рейди в сім’ї з прийомними дітьми з метою вивчення умов
проживання;
- аналіз роботи і стану виконання чинного законодавства з цих питань щорічно
заслуховується на колегії управлінні освіти.
З метою просвітництва та роз’яснення прав громадян, попередження насильства в
сім’ї у закладах освіти міста проведено заходи з правового виховання щодо девіантної
поведінки та профілактики правопорушень психологами управління освіти:
- профілактичні бесіди на виховних годинах: «Мої права та обов’язки», «Рівні
права жінок та чоловіків», «Ми маємо рівні права та обов’язки», «Ми проти насильства та
дискримінації»;
- тренінгова програма та профілактика негативних навичок «Сімейна розмова»;

- групові та індивідуальні консультації: «Конвенція про права дитини»,
«Українське законодавство щодо жорсткого поводження з дітьми»;
- корекційно-відновлювальна та розвивальна робота «Вчимося толерантності»,
«Насильство. Відповідальність за нього».
Правознавство як систематизований курс вивчається в 9 класах загальноосвітніх
шкіл. З 01.09.2017 року 1489 дев’ятикласників в 30 школах і 1 гімназії вивчають цей
предмет в обсязі 1 година на тиждень за програмою «Основа правознавства» 9 клас.
«Правознавство (рівень стандарту)», 10 клас (35 годин), «Правознавство, 10-11 клас
(профільного рівня) – 105 годин).
Класів з поглибленим вивченням правознавства в школах міста немає, функціонує
з 1 вересня 2017 року лише один 11 клас з профільним навчанням в Краматорській ЗОШ
№17 (20 учнів). Вихованці саме правового гуртка Краматорської ЗОШ І-ІІІ ступенів
№22 з профільним навчанням навесні 2017 року стали переможцями Всеукраїнської
олімпіади з правознавства.
На виконання Програми службою у справах дітей Краматорської міської ради
проводиться робота щодо підвищення педагогічного потенціалу прийомних сімей,
поширення знань та навичок щодо формування життєво-важливих зв’язків та спілкування
з дітьми.
У грудні 2017 року прийомні батьки Щиковський А.С. та Щиковська І.А., Трембач
Р.В. та Трембач І.М., Скок В.Ф. та Скок О.О., Котляров І.О та Котлярова О.В. пройшли
навчання на курсах обласного тренінгу з підвищення кваліфікації виховного потенціалу
прийомних батьків за програмою навчання, затвердженою наказом Міністерства у справах
сім’ї, молоді та спорту від 14.01.2011 №79.
За час функціонування прийомних сімей, дитячого будинку сімейного типу
прийомні батьки та батьки-вихователі створили належні умови для всебічного розвитку
дітей. Вони виконують рекомендації щодо виховання та утримання прийомних дітей і
дітей-вихованців, постійно підтримують тісний зв’язок зі спеціалістами центру та служби
у справах дітей, дотримуються вимог чинного законодавства про захист інтересів дітей та
охорону дитинства, використовують у повному обсязі та за призначенням державну
соціальну допомогу, надану дітям на забезпечення повноцінного харчування, утримання,
розвитку і освіти.
Взаємостосунки в сім’ях дружні, доброзичливі, побудовані на взаємоповазі та
любові між батьками та дітьми, спостерігається відкрита прихильність членів родини
один до одного. В родинах приділяється багато уваги адаптації дітей, їх всебічному
розвитку, процесу навчання, розвитку пізнавальних здібностей, враховуються потреби
дітей в спілкуванні з однолітками.
Спеціалістами служби потенційним опікунам, піклувальникам надаються юридичні
консультації щодо оформлення опіки, збору документів, правами та обов’язками опікунів
та готуються документи для проходження ними навчання в Центрі соціальних служб для
сім’ї дітей та молоді Донецької облдержадміністрації; за результатами навчання та
відповідними рекомендаціям проводиться підбір та влаштування дітей до сімей громадян.
Крім того, спеціалістами служби постійно надається допомога опікунам,
піклувальникам в питаннях виховання підопічних дітей та їх соціального захисту:
оформлення державної допомоги, реєстрації місця проживання дітей, пільгового
медичного обслуговування та оздоровлення, отримання освіти, тощо.
В м.Краматорську розроблені заходи щодо попередження насильства в сім’ї,
затверджені рішенням виконкому Краматорської міської ради від 04.06.2014 № 298 «Про
затвердження заходів щодо попередження насильства в сім’ї у місті на 2014-2017 роки».
З метою попередження скоєння насильства в сім’ї, злочинів та раннього виявлення
неповнолітніх, схильних до правопорушень, працівники служби у справах дітей
приймають участь у проведенні спільних штабів профілактики в учбових закладах м.
Краматорська. Під час проведення штабів профілактики, на яких присутні адміністрація,
учні з батьками, запрошуються класні керівники і майстри виробничого навчання,
здійснюється профілактична робота щодо попередження пропусків занять,

правопорушень і злочинів, скоєння насильства в сім’ї або поза сімейним оточенням,
вживання наркотичних, токсичних речовин та спиртних напоїв серед неповнолітніх.
З метою координації роботи та налагодження взаємодії у сфері захисту прав дітей,
які опинились у складних життєвих обставинах, 28.09.2017 було проведено колегію
служби у справах дітей з питання «Попередження випадків насильства, жорстокого
поводження, що призводять до тяжких наслідків та загибелі дітей. Попередження протидії
торгівлі дітьми. Налагодження взаємодії всіх структур, причетних до захисту прав дітей,
їх життя та здоров’я».
24.11.2017 БО «Асоціація Жінок «Пані», БО «БФ «Карітас Краматорськ» та
управлінням з гуманітарних питань Краматорської міської ради, за підтримки
Краматорського міського голови Панкова А.В., було проведено захід «Створення
дорожньої карти ефективної взаємодії органів та установ, які задіяні в здійснені та
організації допомоги постраждалим від насильства у м. Краматорську».
08.12.2017 управлінням з гуманітарних питань Краматорської міської ради та ГО
«Жінка майбутнього» було організовано проведення міської гри «Брейн-рінг «Стоп
насильству». Захід був направлений на звернення уваги щодо проблеми гендерного та
сімейного насильства, в ньому прийняли участь інспектори ювенальної превенції, юні
учасники ГО «Ліга майбутніх поліцейських», представники патрульної поліції,
журналісти, громадські діячі та працівники соціальних служб, в тому числі представник
служби у справах дітей Краматорської міської ради.
19.04.2017 відбулася спільна нарада з Краматорським міським відділом з питань
пробації Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання
кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції з питання «Профілактика
асоціальних проявів поведінки неповнолітніх»;
04.10.2017 - спільна нарада з Краматорським міським відділом з питань пробації
Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних
покарань та пробації Міністерства юстиції з питання «Профілактика правопорушень серед
неповнолітніх».
Також в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей служби у справах дітей
Краматорської міської ради були проведені наступні заходи:
-08.12.2017 проведено виховну годину на тему: «Конвенція ООН - основний міжнародний
документ щодо захисту прав дітей»;
-09.12.2017 відбулася година спілкування з вихованцями на тему: «Чи можна жити у
суспільстві, не дотримуючись його законів?»;
-10.12.2017 організація та проведення конкурсу та виставки малюнків на тему: «Я та мої
права»;
-11.12.2017 проведення тематичної вікторини «Гра-подорож «Правовий олімп», «Чи
знаєш ти свої права?»;
-12.12.2017 проведення консультації психолога для батьків та дітей з приводу проблемних
ситуацій в сім’ї та їх вирішення «Стоп насильство!»;
-13.12.2017 в дитячій бібліотеці відбулася організація та оформлення стендів правової
літератури на тему: «Права людини та права дитини». Тематична година.
Станом на 31.12.2017 року на обліку в службі у справах дітей знаходиться 103 чол.,
які перебувають у складних життєвих обставинах, з них:
95 чол. - діти, які виховуються у сім’ях, де батьки не виконують обов’язків по
вихованню, навчанню та утриманню дітей;
8 чол. - діти, які зазнали фізичного або психологічного насильства в сім’ї.
З дітьми, які перебувають на обліку в службі та їх батьками систематично
проводиться індивідуально-профілактична робота, здійснюється контроль за місцем їх
проживання та навчання; у разі необхідності, приймаються відповідні заходи щодо
притягнення батьків або осіб, які їх замінюють до адміністративної відповідальності.
На виконання Програми управлінням з гуманітарних питань Краматорської
міської ради було проведено:

24.11.2017 - відкритий семінар «Дорожня карта ефективної взаємодії органів, які
задіяні в здійснені та організації допомоги постраждалим від насильства в
м.Краматорськ».
01.12.2017 – профілактична акція, направлена на збереження статевого здоров’я
молодого покоління до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом «Хто попереджений, той
озброєний!» на базі Молодіжного центру КПТКУ для учнів професійно-технічних
училищ.
07.12.2017 – конкурс «Форум-театр» серед учнів професійно-технічних навчальних
закладів на тему «Молодь проти насильства».
08.12.2017 – відеолекторій для учнів професійно-технічних навчальних закладів
«Права людини крізь призму сучасності» за участю провідних спеціалістів Норвезької
ради у справах біженців.
08.12.2017 – міський брейн-рінг «Стоп Насиллю» за участю представників
правоохоронних органів, громадських організацій, СМІ, управління з гуманітарних питань
та служби у справах дітей.
27.10.2017-10.12.2017 – міський конкурс соціальної реклами серед студентської
молоді «Ми не мовчимо – ми проти насилля!».
Щомісячно проводяться інформаційні години в клубах для підлітків за місцем
проживання присвячені питання прав дитини.
Закладами культури управління з гуманітарних питань м. Краматорська були
проведені наступні заходи до Всеукраїнського тижня права:
Центральна міська публічна бібліотека
8 грудня до Всеукраїнського тижня права, молодшим учням ЗОШ № 8 було
запропоновано заняття-тренінг «Сімейне право. Права дитини». Маючи на меті
формування правової культури школярів через їх знайомство з основними положеннями,
закріпленими у Сімейному кодексі України та Конвенції з прав дитини, поглибити знання
дітей стосовно своїх прав та обов’язків, виховувати поважне ставлення до прав, своїх і
свого оточення, і вміти їх захистити за потреби. Практична частина заходу складалася з
тренінгів та ігор, які допомогли перевірити якість засвоєного на прикладах з улюблених
мультфільмів.
Бібліотека – філія № 2 ім. В. Маяковського
До Загальноукраїнського тижня права «Людина в державі: гармонія права» для
учнів 7-х класів ЗОШ № 17 6 грудня у бібліотеці ім. В. Маяковського пройшов правовий
ринг «Права – дітям» серед 2 команд – «Юні правознавці» та «Юні судді». Переможців
правового рингу визначали за результатами 5 турів:
- правознавча бліц-розминка;
- «Інтелектуальний штурм»;
- «Чорний ящик»;
- «Юридична математика»;
- «Юридичний марафон».
Бібліотека – філія № 3 ім. В. Короленка
5 грудня в читальному залі бібліотеки-філії № 3 ім. В. Короленка оформлена
виставка-плакат «Батькам про права дитини».
7 грудня на дітей, що відвідують гурток «Мудрогелія» чекав правовий майданчик
«Права дитини на свободу думки і особисте життя». Під час діалогу діти разом з
бібліотекарем ознайомилися з правами та свободами, викладеними в Конвенції про права
дитини, роздивились малюнки, розміщені на виставці «Батькам про права дитини».
Бібліотека – філія № 6 ім. Т.Г. Шевченка
В рамках проведення Всеукраїнського тижня права були проведені заходи,
спрямовані на забезпечення захисту прав дитини, дотримання національних та
загальнолюдських морально-естетичних принципів, традицій. У бібліотеці оформлено
виставку правової літератури та тематичну розкладку «Правові документи».
6 грудня учні 9-А класу НВК долучилися до коментованого перегляду «Правовий
статус молодої людини».

7 грудня для учнів 5-го класу була проведена інформаційна хвилинка «Інтернет на
допомогу правовому вихованню учнів – читачів». Під час спілкування учні повторили
права та обов’язки відповідно до віку дитини та ознайомилися з правовими документами.
Учні 7-го класу НВК прийняли участь в годині спілкування «У твоєму житті права
і закони». Учні дізналися, з якого віку, як і де підліток може захистити свої права та
інтереси – самостійно або за допомогою законних представників. Не маючи достатнього
життєвого досвіду, підлітки іноді опиняються на межі скоєння злочину, і тоді врятувати
людину від фатальної помилки може тільки знання законів. Створено довідку для учнів і
батьків «Неповнолітні у кримінальному процесі», а також «Споживачу на замітку».
7 грудня в рамках Всеукраїнського тижня права відбулось засідання кіноклубу
медіапросвіти з прав людини Docudays UA при бібліотеці ім. Т.Г. Шевченка селища
Шабельківка в МПК ім. Л. Бикова «Що для нас означає усіма бажане слово «щастя»?» У
кіноклубі пройшов показ фільму польського режисера Павла Височанські «Коли-небудь
ми станемо щасливими». Присутніх ознайомили з правовим документом – з конвенцією
ООН про права дитини. Фільм розкрив юним глядачам тему свободи і права на щастя.
Картина про хлопчика старшокласника з маленького містечка, якого виховувала рідна
бабуся. Він захотів втілити свою мрію – зняти фільм про мрії людей і їх втілення у життя.
Що з цього вийшло – дізналися учасники засідання кіноклубу.
Бібліотека – філія № 7 ім. М. Нєкрасова
«Право – це все те, що істинне і справедливе», - сказав Віктор Гюго. Під таким
девізом в селищній бібліотеці пройшов Загальноукраїнський тиждень права, який
відвідали учні 5-Б класу ЗОШ № 26. Адже з правовими питаннями ми зустрічаємося
часто, а щоби вміло і правильно користуватися своїми правами і добре виконувати свої
обов’язки, треба знати закони.
8 грудня працівники бібліотеки провели учнів правовим лабіринтом «Великі права
маленької людини» і розповіли присутнім про історію створення «Декларації прав
дитини» та ухвалення «Конвенції про права дитини», ознайомили з основними правами
дитини та з прикладами їх порушення в Україні.
Учасники заходу взяли участь у вікторині з правових питань «Не заблукати на
стежках закону». Діти переглянули відеоролики з правової тематики. До Дня права в
читальному залі бібліотеки була обладнана книжкова виставка правової літератури
«Правова абетка».
Метою проведення заходу було виховання у дітей пошани до законів України, і
навчити їх користуватися своїми правами, розвивати логічне мислення та інтерес до
правових знань.
Бібліотека – філія № 8 ім. М. Свєтлова
З 1 по 7 грудня, до Загальноукраїнського тижня права, відбувся захід «Людина в
державі: гармонія права», який був інформаційним і змістовим. Користувачі бібліотеки
отримали багато нових знань з питань правової культури, правового захисту і
законодавства України.
Розпочинався тиждень виставкою-застереженням «Мої права – моє життя».
6 грудня учні 6-А та 6-Б класу ЗОШ № 30 стали учасниками цікавої експрес-гри
«Подорож країнами закону, права і моралі» (присутніх – 30) в бібліотеці ім. М. Свєтлова.
Захід відбувався за принципом гри «Хрестики – нулики». На початку гри діти
розподілилися у дві команди. За жеребкуванням визначили, хто буде розпочинати гру.
Завдання були поділені на блоки:
1. «Твої права» (Питання щодо Конвенції ООН про права дитини).
2. «Так чи ні».
3. Презентація «З героями казок по статтях Конвенції».
4. Бліц-опитування.
5. «Злочин і кара».
6. «Якщо ви потрапили до поліції».
7. «У королевстві Феміди».
8. Мультимедійна вікторина «Порушення прав у казках».

9. «Безпечно – небезпечно».
Під час заходів присутні розширили свої знання про права та обов’язки, визначені
Конвенцією про права дитини, навчалися правильно реалізовувати їх у повсякденному
житті.
7 грудня, на хвилинку права «Права та обов’язок – нероздільні» (присутніх – 25),
завітали до бібліотеки учні 8 класів ЗОШ № 30. Діти мали змогу довідатись про свої права
та обов’язки, про відповідальність, яка настає для них згідно із законодавством України.
Доповнив захід слайд-шоу «Права дитини на основі «Конвенції ООН про права дитини».
Бібліотека – філія № 9 ім. М. Коцюбинського
Протягом тижня у бібліотеці організовано книжковий перегляд «Джерело права і
свободи», до Загальноукраїнського тижня права. Для перегляду на полиці були
представлені юридична література і кілька примірників газет «Газета по-українськи»,
«Експрес» та журнал «Країна».
Бібліотека – філія № 11 ім. Л. Українки
В рамках Загальноукраїнського тижня права «Людина в державі: гармонія права»
пройшов цикл заходів під назвою «Ти – людина, значить маєш право», з метою
підвищення правової культури. Протягом усього тижня, в рамках циклу, в бібліотеці діяла
полиця «Правова абетка». На полиці була розміщена література про права людини в
Україні та світі.
Бібліотека – філія № 12 ім. П. Мирного
Бібліотечними працівниками разом зі спеціалістом обласної юстиції Бабіч Іриною
Юріївною провели годину спілкування «Вчинок і відповідальність». Основною нашою
метою було ознайомити учнів 9-го класу ЗОШ № 19 із положеннями Кримінального
кодексу України; розкрити причини правопорушень та їхні наслідки; розвивати в учнів
почуття відповідальності за свої вчинки, дії. Під час заходу розглянули основні види
відповідальності: кримінальну та адміністративну. Учням запропонували назвати ті
негативні фактори, що у подальшому можуть підштовхнути підлітка на скоєння злочину.
Найбільш вагомими серед них, на думку дітей, виявилися неповага до старших,
жорстокість, безвідповідальність та розбещеність. У учнів також була можливість
висловити та обґрунтувати свою позицію з приводу кримінального покарання за скоєння
злочинів підлітками.
В кінці заходу наголосили на тому, що наш Основний Закон – Конституція, як і
Загальна декларація прав людини гарантують нам можливість людського життя, ставлять
його попереду будь-яких чинників нашого буття. Тому ми завжди повинні твердо
пам’ятати: «Кожна людина має обов’язки перед суспільством, у якому тільки й можливий
повний розвиток її особи».
До заходу була підготовлена виставка-дискусія «Звідки беруться злочини і
підлітки-злочинці».
Під час юридичної консультації «Як поводитись, коли вас затримує міліція»
обговорили з учнями 7-го класу порядок необхідних дій в разі затримання дитини
співробітником поліції. Дітям пояснили, що за законом будь-який громадянин України
може бути затриманий поліцією, але це зовсім не означатиме, що він – злочинець. Просто
будь-який патрульний має право затримати вас для з’ясування особистих даних або з
приводу причетності до раніше скоєних злочинів. Дітям нагадали, що вони теж мають свої
права, які потрібно знати, а головне – вміти ними користуватися. Кожному учню було
вручено пам’ятку «Що робити, коли тебе затримала поліція».
Дитяча центральна бібліотека ім. О.С. Пушкіна
З метою формування правової культури дітей, поширення знань про їх права та
обов’язки, набуття навичок у їх застосуванні бібліотека долучилися до
загальноукраїнського тижня права «Людина в державі: гармонія права», в рамках якого
були проведені цікаві і змістовні заходи.
Так для учнів 3-В класу ЗОШ № 22 відбулася інформаційна вітальня «Закон
захищає дитинство», під час якої читачі дізналися про свої громадянські права та
обов’язки, прийняли участь у правовій мандрівці із зупинками: Право. Обов’язок. Закон.

Конституція. Конвенція. Діти обговорювали нові терміни, та відповідали на запитання
казкової вікторини «З героями казок по статтях конвенції».
Користувачі з вільного простору ЛОФТ познайомились з Декларацією і
Конвенцією ООН про права дитини та основними її статями під час правового турніру «В
королівстві Феміди». Під час його проведення підлітки стали учасниками судового
процесу, розв’язували проблемні ситуації, відповідали на запитання, обговорили
конкретні правові ситуації.
Бібліотека - філія № 17 ім. А. Чехова
З 4 по 7 грудня в бібліотеці проходив Загальноукраїнський тиждень права «Людина
в державі: гармонія права». Він був присвячений вихованню правової культури
підростаючого покоління, поглибленню знань про їхні права та обов’язки в суспільстві.
Заходи, організовані бібліотекою відвідали учні старших класів шкіл № 1, 6, 11 та
студенти МК ДДМА. Всі вони пройшли в формі інформаційно-правового діалогу з
представниками правоохоронних органів - «Підліток і відповідальність», який дав
можливість читачам отримати корисну інформацію, дізнатись про кримінальну ситуацію в
місті, кримінальну відповідальність неповнолітніх за скоєні злочини, за вживання
алкоголю, задати запитання і отримати компетентну відповідь.
Для своїх маленьких читачів працівниками дитячого відділу бібліотеки
ім. А. Чехова було проведено урок-міркування «Чи бувають права без обов’язків?». В ході
уроку діти дізналися про те, що таке правопорушення, які бувають правопорушення, яка
відповідальність передбачається за здійснення злочинів. Потім переглянули уривки з
мультфільмів, в яких мова йшла про правопорушення та злочини. На закінчення заходу з
задоволенням взяли участь у казковій правовій вікторині. Під час уроку – міркування
дітлахи добре зрозуміли, що немає прав без обов’язків. Якщо у людини є права, вона
повинна мати і обов’язки перед Вітчизною, перед своїм народом, перед батьками і
рідними. Зрозуміли також, що треба бути законослухняними, поважати і не порушувати
закони, що діють в нашій державі.
Бібліотека - філія № 18 ім. С. Єсеніна
5 грудня для старшокласників проведено правову годину «Знаємо свої права,
виконуємо свої обов’язки». Діти ознайомились з основними пунктами Конвенції ООН
«Про права дитини», дізнались про стан дотримання прав дітей у світі та в Україні.
Під час заходу обговорено питання толерантності у підлітковому середовищі,
проблему правопорушень серед неповнолітніх та відповідальність за їх скоєння.
6 грудня для дітей молодшого шкільного віку була проведена казково-правова
вікторина «Права літературних героїв». В ході вікторини по черзі описувались негативні
ситуації, у які потрапив той чи інший казковий герой. Діти повинні були визначити, яке
право, визначене Конвенцією про права дитини було порушено стосовно цього героя.
Зачитувались уривки з відомих казок.
Бібліотека - філія № 19 ім. М. Рибалка
4, 5 та 7 грудня до бібліотеки на серйозну розмову про права дітей «Знати потрібно
дорослим і дітям», прийшли учні 4-х класів ЗОШ № 10. Вони з цікавістю слухали
розповідь бібліотекаря про Декларацію прав людини та Конвенцію про права дитини,
визначали свої найголовніші права і обов’язки, обговорювали їх. Під час гри «Листи від
казкових героїв» діти допомогли персонажам казок виявити, які їх права були порушені.
Цей захід дав їм підказку як захистити свої права і до кого звернутись по допомогу.
6 грудня було проведено з учнями 4-А класу ЗОШ № 10 відео-вікторину «З
героями казок по статтях Конвенції». Під час заходу діти розглянули статті Конвенції на
прикладі ситуацій, у які потрапляли герої казок: «Колобок», «Котик і Півник», «Царівнажаба», «Гидке каченя», «Русалочка», «Дикі лебеді», «Дюймовочка» Ганса Крістіана
Андерсена, «Червона Шапочка», «Попелюшка» Шарля Перро та інших. Більшість із цих
творів вже добре відома дітям, тому вони легко визначили, право на що саме було
порушено по відношенню до того чи іншого казкового героя.
6 і 7 грудня в МПК ім. Леоніда Бикова пройшли тематичні заходи в рамках
Всеукраїнського тижня права, які присвячені Всесвітньому дню прав людини.

6 грудня відбулася зустріч фахівців в області права з дорослою аудиторією. Перед
присутніми виступили юрист Краматорської міської організації ППУ А. В. Макаричев і
заступник начальника Управління ПФУ в Краматорську Г.М. Васильєва.
А.В. Макаричев розповів присутнім про історію виникнення Міжнародного дня
права, яке майже весь світ відзначає 10 грудня, та про важливий Міжнародний документ, в
якому задекларовані права людини. А також провів окрему юридичну консультацію з
різних правових питань для тих, хто мав в цьому потребу.
Керівництвом Краматорського відділу поліції Головного управління
Національної поліції в Донецькій області на виконання Програми правової освіти
населення міста Краматорська в межах своєї компетенції вживались заходи щодо
практичної реалізації зазначеної Програми.
Так, на виконання Програми щодня на офіційному сайті Краматорського ВП ГУНП
в Донецькій області висвітлюється інформація про стан законності і правопорядку в місті,
реагування на повідомлення про злочини та їх розкриття, забезпечення прав і свобод
громадян та надання юридичної допомоги. Щомісяця під час проведення сходів громадян
та звітів дільничних офіцерів поліції перед населенням на території обслуговування,
присутнім роз’яснюються різноманітні норми законодавства, шляхи та способи захисту
своїх прав та свобод. Крім того, юридичні консультації надаються під час проведення
особистих прийомів громадян керівниками підрозділів Краматорського ВП ГУНП в
Донецькій області.
Працівниками ювенальної поліції Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області з
метою попередження насильства в сім’ях, щомісяця проводяться лекції та бесіди на
правову тематику з неповнолітніми особами, які перебувають на профілактичному обліку
в Краматорському ВП, та учнями навчальних закладів міста.
У разі виявлення скоєння насильства у сім'ї відносно неповнолітніх, інспекторами
ЮП Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області приймаються невідкладні заходи
щодо реагування. Надається допомога у відношенні порушених прав та захисту законних
інтересів неповнолітніх, стосовно яких вчинено насильство в сім'ї. Вказаних
неповнолітніх, які зазнали насильства та жорстокого ставлення з боку батьків, поміщають
до центру соціально-психологічної реабілітації для дітей служби у справах дітей
Краматорської міської ради, де їм надається необхідна психологічна допомога.
На профілактичному обліку в Краматорському ВП за вчинення насильства в сім’ї
не перебуває жодної неповнолітньої особи.
Щомісяця, з метою попередження та виявлення фактів вчинення насильства у сім'ї
та щодо виявлення неповнолітніх, які самовільно залишають місце проживання, з приводу
скоєння у відношенні них насильства, інспекторами з ювенальної превенції
Краматорського ВП разом із службою у справах дітей м. Краматорська проводяться рейди
з відвідування сімей, які опинились в складних життєвих обставинах.
Також, розглядається можливість участі працівників поліції в організації роботи з
підготовки фахівців за спеціальністю «правознавство» у навчальних закладах незалежно
від форм власності та підпорядкування.
На виконання Програми було надано в межах повноважень безоплатну
правову допомогу наступними установами та організаціями:
Управлінням пенсійного фонду України у м. Краматорську Донецької області
постійно проводиться інформаційно - роз’яснювальна робота серед населення щодо змін у
діючому законодавстві з питань легалізації заробітної плати та з питань пенсійного
забезпечення. У 2017 році проведено 494 виступів і публікацій у засобах масової
інформації, проведено 34 зустрічі у трудових колективах.
З метою встановлення двостороннього зв’язку з громадськістю міста, виявлення
проблемних питань, які виникають у мешканців міста з питань пенсійного забезпечення,
управлінням проведено 6 зустрічей з ветеранськими та 7 зустрічей з громадськими
організаціями міста.
На підприємствах, в установах та в управлінні проведено 9 занять в школі майбутнього
пенсіонера.

В межах надання безоплатної правової допомоги пенсіонерам проведено наступну
роботу:
 проведено «гарячих» телефонних ліній – 246,
 кількість громадян, які звернулися на «гарячу» телефонну лінію» - 10635,
 письмових звернень громадян – 452,
 проведено особистих прийомів громадян керівництвом управління – 143,
 кількість прийнятих громадян керівництвом на особистих прийомах – 452,
 проведено «прямих» телефонних ліній – 20,
 кількість громадян, які звернулися на «пряму» телефонну лінію – 20,
 проведено виїзних прийомів – 24,
 кількість прийнятих громадян керівництвом на виїзних прийомах – 36,
 кількість проведених особистих прийомів в режимі скайп-зв’язку - 4,
 кількість осіб, які звернулися під час сеансу скайп-зв’язку – 6,
 проведено виїзних прийомів у складі мобільного соціального офісу – 37,
 кількість осіб, які звернулися на прийом під час виїзду у складі мобільного
офісу – 55.
Управління праці та соціального захисту населення за ІІ півріччя 2017 року в
межах компетенції було надано 25 консультацій громадянам.
Відділом житлового господарства Краматорської міської ради було надано
первину правовому допомогу з питань:
- створення та існування ОСББ;
- приватизації та надання житла;
- обслуговування житлового фонду.
Відділом транспорту, зв’язку та енергетики Краматорської міської ради було
розглянуто1157 звернень громадян.
Основні питання, що були порушені мешканцями міста:
- незгода з нарахуванням за послуги теплопостачання;,
- прохання надати роз’яснення стосовно боргу за послуги теплопостачання;
- прохання надати роз’яснення з приводу відсутності гарячого водопостачання;
- щодо демонтажу лічильника гарячої води;
- щодо відновлення холодного водопостачання;
- щодо встановлення теплового лічильника;
- щодо перевезення пасажирів пільгових категорій;
- щодо надання роз’яснень за борг газопостачання;
- щодо незадовільного електропостачання;
- встановлення пристроїв примусового зниження швидкості «лежачих поліцейських»;
- щодо скарг на перевізників, пільговий проїзд;
- щодо руху, тарифів у міському пасажирському транспорті;
- щодо перенесення, облаштування зупинкою;
- щодо демонтажу, встановлення дорожніх знаків, світлофорів.
Відділом комунальних ресурсів та самоврядного контролю Краматорської
міської ради в межах компетенції було надано 1070 консультацій населенню.
Краматорський міський центр зайнятості за II півріччя 2017 року одержав 6
письмових та 6 усних звернень щодо роз’яснення законодавства з соціального
страхування на випадок безробіття. Також, в Краматорському міському центрі
зайнятості діє «пряма телефонна лінія», на яку звернулося 6 осіб.
Спеціалістами Краматорського міського центру зайнятості щоденно проводиться
роз’яснювальна робота законодавства про зайнятість на інформаційних семінарах.
До юридичного відділу Краматорського міського центру зайнятості за даний період
часу надійшло 57 звернень. Питання, з яких громадяни зверталися до юридичного відділу,
стосувалися, переважно, роз’яснення законодавства щодо умов та розміру матеріального
забезпечення, зайнятості та соціального захисту, надання допомоги у працевлаштуванні
тощо.

Активне використання різноманітних та сучасних видів електронного зв’язку в
Краматорському міському центрі зайнятості дозволяє оперативно надавати адресні
відповіді щодо роз’яснення законодавства про зайнятість та загальнообов’язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття, з питань підбору роботи, надання
соціальних послуг та інші.
Упродовж даного періоду проводилась постійна інформаційно-роз’яснювальна
робота щодо оперативного інформування населення та роботодавців з питань ситуації на
ринку праці міста Краматорська, а також висвітлення у засобах масової інформації
завдань та основних напрямків роботи служби зайнятості.

Начальник відділу правового забезпечення
та захисту інтересів територіальної громади
Керуючий справами

Ю.В. Кузіна
А.М. Давискиба

