
 
 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 

 ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У м. КИЄВІ  

ДНІПРОВСЬКЕ  РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У м. КИЄВІ 

 

НАКАЗ 

______________                                                                                  № ________ 

 

Про затвердження Плану заходів 

Дніпровського районного управління 

юстиції у м. Києві з проведення у 2015 році  

Місячника права присвяченого  

Дню захисту прав дітей та Дню 

Конституції України 

  

Відповідно до Національної програми правової освіти населення, затвердженої 

Указом Президента України від 08 жовтня 2001 року № 992/2001, Положення 

про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, 

міжрайонні управління юстиції, затвердженого наказом Міністерства юстиції 

України від 23.06.2011 № 1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 23.06.2011 року за № 760/19497,  

 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Затвердити  План заходів Дніпровського районного управління юстиції у м. 

Києві з проведення у 2015 році Місячника права присвяченого Дню захисту 

прав дітей та Дню Конституції України. 

2. Головному спеціалісту Дніпровського районного управління юстиції у           

м. Києві – Шевченко Д.С.: 

1) оприлюднити заходи на веб-сайті Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації та Головного територіального управління юстиції у 

місті  Києві ;  

2) інформацію про виконання цього наказу надати до Головного 

територіального управління юстиції  у місті Києві до 30.06.2015 р.  

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

 

Начальник  управління                                                          Г.М. Суховерська   

 



Затверджено  

наказом  Дніпровського 

районного  

управління юстиції у м. Києві 

№   

 

План заходів Дніпровського районного управління юстиції у м. Києві з 

проведення у 2015 році Місячника права присвяченого Дню захисту прав дітей 

та Дню Конституції України.  

 
 № Заходи  Виконавець Дата проведення  

1 Підготувати у засобах масової 

інформації  повідомлення про 

проведення Місячника права 

присвяченого Дню захисту прав 

дітей та Дню Конституції 

України.  

 

 

Шевченко Д.С. Протягом червня 

2 Провести «День відкритих 

дверей» на базі Дніпровського 

районного управління юстиції у м. 

Києві 

Суховерська Г.М., Хомич 

А.Р., Шевченко Д.С.   

Працівники відділу 

державної виконавчої служби 

та відділу державної 

реєстрації актів цивільного 

стану  

02.06.2015 

3 Здійснити виступ  на веб-сайті 

Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації на 

теми: «Захист прав дітей в 

Україні»; «Конституція України» 

Шевченко Д.С., Суховерська 

Г.М.  

17.06.2015 

26.06.2015 

4  Випуск методичних розробок  

«Право дитини на творчість», 

«Захист прав дітей при 

відчуженні житла», «Основи 

законності, правопорядку, 

суспільного порядку, дисципліни, 

правосвідомості, правової 

культури та правового 

виховання» 

Шевченко Д.С.,Суховерська 

Г.М. 

Протягом червня  

5 Виставка право освітньої 

літератури на базі бібліотеки 

імені В. Яна ЦБС Дніпровського 

району м. Києва 

Шевченко Д.С., Суховерська 

Г.М. управління культури, 

туризму та охорони 

культурної спадщини 

Дніпровської районної   в 

місті Києві державної 

адміністрації 

22.06.2015 

6 Забезпечити надання громадянам 

безоплатної правової допомоги з 

питань реалізації та захисту їх 

 Суховерська Г.М., Хомич 

А.Р., Шевченко Д.С.   

Протягом червня   



конституційних прав та з питань, 

пов»язаних з захистом особистих  

прав людини  в громадській 

приймальні  Дніпровського 

районного управління юстиції у 

м. Києві. 

7 Проведення семінару «Право 

дитини на творчість», «Захист 

прав дітей при відчуженні 

житла», «Основи законності, 

правопорядку, суспільного 

порядку, дисципліни, 

правосвідомості, правової 

культури та правового 

виховання» на базі бібліотеки ім. 

В.Маяковського Дніпровського 

району м. Києва 

Суховерська Г.М., Хомич 

А.Р., Шевченко Д.С.   

23.06.2015 

 

 

 

Головний спеціаліст                                           Д.С. Шевченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


