
 

 

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 № 760/19498, наказу Головного управління юстиції у 

м. Києві від  24.09.2014  № 431/6  відповідно до даних нормативних актів   

Дніпровським районним управлінням  юстиції у м. Києві  відбудеться 

проведення     з 29 вересня  по 03 жовтня  2014 року Тижня правових знань 

«Подолання корупції в судовій системі» та з 29 вересня по 31 жовтня 2014 року  

Місячник  права, присвяченого до Дня юриста.  

 Відповідно затверджено  План заходів Дніпровського районного управління 

юстиції у м. Києві  по проведенню у Дніпровському районі  м. Києва Тижня 

правових знань «Подолання корупції в судовій системі» та Місячника права, 

присвяченого до Дня юриста,  що додається.  

 

 

План заходів Дніпровського районного управління юстиції у м. Києві про 

проведенню у Дніпровському районі м. Києва  Тижня  правових знань 

«Подолання корупції в судовій системі» 

та Місячника права, присвяченого до Дня юриста 

 
 № Заходи  Виконавець Дата 

проведення  

Місце проведення  Матеріали  

1 Підготувати у 

засобах масової 

інформації  

повідомлення про 

проведення 

Всеукраїнського 

тижня права у  

Дніпровському  

районі  

 

Кулик В.Д. 29.09.2014 Веб-сайт Дніпровської 

районної   в м. Києві 

державної адміністрації , 

веб – сайт Головного 

управління юстиції у м. 

Києві   

 

Електронна     

Інформація   

2 Здійснити виступ  на 

веб-сайті 

Дніпровської 

районної в м. Києві 

державної 

адміністрації на 

теми: «Професійне 

свято -  День 

юриста»; «Права 

людини – твої 

права»;  «Шляхи 

подолання корупції у 

судовій системі» 

Кулик В.Д. , 

Суховерська Г.М.  

30.09.2014

08.10.2014

15.10.2014 

Веб-сайт Дніпровської 

районної   в м. Києві 

державної адміністрації 

Стаття в 

ЗМІ  

3 Розмістити на Кулик В.Д.  10.10.2013 Веб-сайт Дніпровської Стаття в 



сторінці 

Дніпровського 

районного 

управління юстиції  

у м. Києві сайту 

Дніпровської 

районної в м. Києві 

державної 

адміністраціїі 

нформацію з питань 

реалізації і захисту 

прав людини. 

районної   в м. Києві 

державної адміністрації 

ЗМІ  

4 Організувати 

засідання «круглого 

столу» за участю 

юристів 

Дніпровського 

району та 

представників 

громадської  

організації 

Дніпровського 

району «Ні 

хабарництву! Я не 

беру і не даю 

хабарів»  та 

громадської 

організації «Комісія 

з захисту незаконно 

обвинувачених» на 

тему: «Подолання 

корупції у судовій 

системі». 

Працівники 

Дніпровського 

районного 

управління 

юстиції у м. 

Києві та його 

структурних 

підрозділів – 

ВДВС, ДРАЦС, 

представники 

Дніпровської 

районної в м. 

Києві державної 

адміністрації, 

представники 

громадської 

організації «Ні 

хабарництву. Я 

не беру і не даю 

хабарів» 

03.10.2014 Дніпровське районне 

управління юстиції у м. 

Києві  

Протокол, 

матеріали 

доповідей      

5  Випуск методичних 

розробок 

«Міжнародний день 

прав людини» та 

«Робота щодо 

запобігання корупції 

в державних органах 

та в судовій системі» 

Суховерська Г.М., 

Кулик В.Д. 

02.10.2014

09.10.2014 

Дніпровське районне 

управління юстиції у  м. 

Києві  

Методичні  

розробки  

6 Взяти участь в 

організації 

проведення 

тематичної 

книжкової виставки,   

присвячених 

Всеукраїнському 

місячнику права. 

Кулик В.Д. , 

Суховерська Г.М. 

управління 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Дніпровської 

районної   в м. 

Києві державної 

адміністрації 

03.10.14 Дніпровське районне 

управління юстиції у м. 

Києві, управління 

культури, туризму та 

охорони культурної 

спадщини Дніпровської 

районної   в м. Києві 

державної адміністрації, 

центральна районна 

бібліотекам. П.Тичини 

Тематична  

виставка  

7 Забезпечити надання  Кулик В.Д., 29.09.2014 Громадська приймальня Список 



громадянам 

безоплатної правової 

допомоги з питань 

реалізації та захисту 

їх конституційних 

прав та з питань, 

пов»язаних з 

корупцією у судовій 

системі  через 

мережу громадських 

приймалень на базі 

центральної  

районної бібліотеки 

ім.. В. Яна 

(Дніпровський район 

м. Києва),  в роботі 

яких беруть 

працівники 

Дніпровського 

районного 

управління юстиції. 

Хомич А.Р., 

Шевченко Д.С.,   

30.10.2014  Дніпровського районного 

управління юстиції у м. 

Києві, центральна районна 

бібліотека ім. В. Яна.   

прийнятих 

громадян 

9 Організувати 

проведення лекцій, 

бесід з учнями 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Дніпровського 

району  м. Києва на 

теми «День юриста в 

Україні», «Що таке 

корупція та способи 

її подолання» 

Кулик В.Д., 

Суховерська Г.М.  

учні середньої 

загальноосвітньої 

школи № 234, 

Гімназії 

«Гармонія» м. 

Києва 

01.10.2014  

08.10.2014  

Дніпровське РУЮ, 

Середня загальноосвітня 

школа  № 234, Гімназія 

«Гармонія» м. Києва. 

 

Конспект  

Лекцій, 

довідки про 

проведення 

лекцій.  

10 Проведення 

конкурсу фотографій 

«Збудуємо правову 

країну разом» серед 

учнів 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Дніпровського 

району м. Києва  

Кулик В.Д. ,  

Суховерська 

Г.М., Управління 

освіти 

Дніпровської 

районної в м. 

Києві державної 

адміністрації, 

учні 

загальноосвітніх 

навчальних 

закладів 

Дніпровського 

району м. Києва 

Протягом 

жовтня  

Загальноосвітні навчальні 

заклади Дніпровського 

району м. Києва  

Фоторобот

и  

11 Проведення 

правового брейн – 

рингу, присвяченого 

місячнику правових 

знань серед 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Дніпровського 

Кулик В.Д. , 

управління освіти 

Дніпровської 

районної в м. 

Києві державної 

адміністрації, 

учні 

загальноосвітніх 

20-24 

жовтня 

2014р.  

Гімназія  № 167 

Дніпровського району м. 

Києва.  

Звіт про 

проведення 

брейн – 

рингу.    



району м. Києва  навчальних 

закладів 

Дніпровського 

району м. Києва  

 


