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№
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Про заходи із проведення у 2017 році
Всеукраїнського тижня права
Відповідно до статей 2, 25 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017
року №579-р „Про затвердження плану заходів з проведення у 2017 році
Всеукраїнського тижня права”, на виконання розпорядження голови обласної
державної адміністрації 08.09.2017 №459 „Про обласний план заходів із
проведення у 2017 році Всеукраїнського тижня права” :
1.Затвердити заходи із проведення у 2017 році Всеукраїнського тижня
права (додаються).
2.Відповідним структурним підрозділам райдержадміністрації спільно з
територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади
забезпечити виконання заходів, про що інформувати юридичний сектор апарату
райдержадміністрації до 08 грудня 2017 року.
3.Юридичному сектору апарату райдержадміністрації узагальнену
інформацію
про
хід
виконання
розпорядження
подати
голові
райдержадміністрації до 15 грудня 2017 року.
4.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови державної адміністрації Русина В.П.

Голова державної адміністрації

О.А.Дідович
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
21. 09. 2017 № 249
ЗАХОДИ
із проведення у 2017 році Всеукраїнського тижня права
1. Провести у навчальних закладах району Всеукраїнський урок „Права
людини” з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини.
Відділ освіти райдержадміністрації
8 грудня 2017 року
2. Організувати та провести у навчальних закладах, закладах культури
тематичні заходи інформаційного, освітнього та виховного характеру (лекції,
бесіди, зустрічі за круглим столом, правові конкурси, ігри, змагання тощо).
Відділи
райдержадміністрації:
освіти, культури та туризму, сектор
молоді та спорту спільно з відділом
„Свалявське
бюро
правової
допомоги” Мукачівського місцевого
центру
з надання безоплатної
вторинної правової допомоги
4 – 10 грудня 2017 року
3. Організувати виступи у районній газеті „Вісті Свалявщини” з питань
реалізації і захисту прав людини, у тому числі учасників антитерористичної
операції, членів їх сімей та внутрішньо переміщених осіб та постраждалих
внаслідок зазначеної операції.
Управління соціального захисту
населення
райдержадміністрації
спільно з відділом „Свалявське
бюро
правової
допомоги”
Мукачівського місцевого центру
з надання безоплатної вторинної
правової допомоги
Листопад-грудень 2017 року
4. Забезпечити через мережу громадських приймалень надання
безоплатної первинної правової допомоги населенню з питань реалізації і
захисту прав людини.
Юридичний
сектор
райдержадміністрації

апарату
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4 – 8 грудня 2017 року
5. Організувати проведення книжкових виставок, презентацій видань
про права людини та іншої літератури правового змісту, ознайомлення з
матеріалами, представленими на них; оформлення в навчально-виховних і
культурно-освітніх закладах району тематичних стендів.
Відділи
райдержадміністрації:
освіти, культури та туризму
07 – 12 грудня 2017 року
6. Провести конференції, зустрічі за круглим столом, майстер-класи
провідних юристів, дискусії, присвячені проблематиці прав людини, захисту
прав учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та внутрішньо
переміщених осіб, за участі представників органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, громадських організацій, політичних партій,
депутатів місцевих рад.
Відділ освіти, юридичний сектор
апарату
райдержадміністрації
спільно з відділом „Свалявське
бюро
правової
допомоги”
Мукачівського місцевого центру
з надання безоплатної вторинної
правової допомоги
4 – 10 грудня 2017 року
7. Організувати розміщення на офіційних веб-сайтах інформаційних
банерів та їх наповнення матеріалами, що стосуються проведення
Всеукраїнського тижня права.
Відділи райдержадміністрації: з
питань організаційної роботи
та управління персоналом, освіти,
юридичний сектор апарату
райдержадміністрації
4– 10 грудня 2017 року
8. Сприяти широкому висвітленню в засобах масової інформації заходів
з проведення Всеукраїнського тижня права.
Відділ з питань організаційної роботи
та управління персоналом апарату
райдержадміністрації спільно з
редакцією газети „Вісті Свалявщини”
8– 13 грудня 2017 року

