
Порядок денний   

засідання Чернігівської обласної міжвідомчої 

координаційно-методичної ради  

з правової освіти населення 

  

       „20” червня 2019 року  

Чернігівська обласна рада,  

І поверх, аудиторія  №3. 

                Початок о 1000  год. 

 

Учасники засідання: 

- члени міжвідомчої координаційно-методичної ради та запрошені 

(списки додаються). 

 

Відкриття міжвідомчої координаційно-методичної ради (далі - обласна МКМР, 

рада). 
 

Вступне слово: Жмака Ірина Миколаївна, заступник голови ради –                                  

перший заступник начальника Головного територіального управління юстиції у 

Чернігівській області - 2 хв. 

 

На розгляд обласної МКМР виносяться питання: 

 

1. Про організацію та проведення спільних заходів щодо посилення 

правової обізнаності та захисту окремих соціально незахищених груп населення 

для біженців та осіб, які потребують додаткового захисту, жертвам домашнього 

насильства, ромської національної меншини, внутрішньо переміщених осіб, 

учасників антитерористичної операції у регіоні.  

Доповідач - Департамент соціального захисту 

населення Чернігівської обласної державної 

адміністрації (до  5 хвилин).  

Обговорення:         - до 3 хв.  

 

Співдоповідач – Чернігівський обласний 

територіальний центр з комплектування та 

соціальної підтримки (до 5 хвилин).  

 Обговорення:            - до 3  хв.  

 

Співдоповідач - Управління освіти і науки 

Чернігівської обласної державної адміністрації (до 

5 хвилин). 

 

Обговорення:         - до 3  хв.  

Співдоповідач - відділ ювенальної превенції 

Управління превентивної діяльності Головного 
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управління Національної поліції у Чернігівській 

області (до 5 хвилин). 

 

Обговорення:         - до 3  хв. 

Співдоповідач – громадська організація 

«Чернігівській громадський комітет захисту прав 

людини»   (до 7 хвилин). 

Обговорення:         - до 3  хв. 

 

 

2. Про організацію та проведення заходів з національно-

патріотичного виховання дітей та молоді. Про взаємодію з дитячими та 

молодіжними інститутами громадянського суспільства, лідерами молодіжних 

рухів, активною молоддю.   

 

Співдоповідач – Департамент сім’ї, молоді та 

спорту Чернігівської обласної державної 

адміністрації (до 5 хвилин).  

 

Обговорення:         - до 3  хв.  

 

Співдоповідач – Управління освіти і науки  

Чернігівської обласної державної адміністрації (до 

5 хвилин).  

 

Обговорення:         - до 3  хв.  

 

 

Підбиття підсумків обласної МКМР            - 3 хв. 

 

Заключне слово: Жмака Ірина Миколаївна, заступник голови ради –                                 

перший заступник начальника Головного територіального управління юстиції у 

Чернігівській області. 


