
 

 

 

УКРАЇНА 

ЧЕРНІГІВСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ  

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ  

вул. Шевченка, 34, м.Чернігів, 14013,  тел. (046-22) 3-33-37, факс  (046-2) 67-57-54,  obluo@cg.ukrtel.net, код ЄДРПОУ 02147351 
 

06.10.15 № 02/2-08/2952  На №  від  

 

Начальникам відділів освіти 

райдержадміністрацій, 

управлінь освіти міських рад, 

директорам закладів освіти 

обласного підпорядкування  

 
До відома та організації відповідної роботи  

 

Доводимо до вашого відома та організації відповідної роботи лист 

Міністерства освіти і науки України від 25.09.2015 № 1/9-458 «Про 

виконання Плану заходів з проведення у 2015 році Всеукраїнського тижня 

права». 

 Додаток на 1 арк. в 1 прим. 

 

 

 

 

Заступник начальника Управління      М.А.Конопацький 
 

 

 

 

 

 

 
Коленченко Н.В.30192 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:obluo@cg.ukrtel.net


  

     МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 
пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135,  тел. (044) 481- 32 -21, факс (044) 236-1049 

E-mail: ministry@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185 
 

 

 

 

 

Від _25.09.2015___№  _1/9-458___                         

На №          від          
 

 

 

Департаменти (управління) 

освіти і науки обласних, 

Київської міської державних 

адміністрацій  

 

Про виконання Плану заходів  

з проведення у 2015 році 

Всеукраїнського тижня права 

 

 На виконання підпункту 2 пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 26.08.2015 № 871 «Про затвердження плану заходів з проведення 

у 2015 році Всеукраїнського тижня права» Міністерство рекомендує 

розробити та затвердити регіональні плани заходів Всеукраїнського тижня 

права (з 7 по 12 грудня 2015 року), передбачивши проведення: 

 10 грудня 2015 року Всеукраїнського уроку «Права людини» з нагоди 

проголошення Загальної декларації прав людини;  

 тематичних заходів інформаційного, освітнього та виховного характеру 

(лекцій, бесід, зустрічей за круглим столом, правових конкурсів, ігор, 

змагань тощо); 

 книжкових виставок, презентацій видань про права людини та іншої 

літератури правового змісту; 

 науково-практичних конференцій, семінарів, зустрічей за круглим 

столом, дискусій, майстер-класів провідних юристів, присвячених 

проблематиці прав людини, захисту прав учасників антитерористичної 

операції, членів їх сімей та внутрішньо переміщених осіб, за участю 

представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

громадських організацій, народних депутатів України, діячів науки і 

культури. 

Досвід роботи з проведення відповідних заходів пропонуємо 

розмістити на шпальтах освітянських видань та на офіційних сайтах. 

 

 

Заступник Міністра – 

керівник апарату             Олег Дерев’янко 
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