РОЗПОРЯД2КЕННЯ

fолови вIльшАнськоi рАйонноi дЕр?ttАвноi АдмIнIстрАцli
КIРОВОГРАДСЬКОi ОБЛАСТI

вiд

,,

l4 . листопада

201] року

N9 263-р
смт Вiльшанка

Про проведення в районi тижня права

На виконадrrя розпорядження Кабiнеrу MiHicTpiB Украiни вiд 2З серrлм
20i7 роry Nч 579-р <Про затвердкення плану заходiв з проведенIrя у 2017 рочi
ВсеукраiЪського тижнJI права)), розпоряджешtя голови Кiровоградськоi
обласноТ державноТ адмiнiстрачii вiд 29 вересня 2017 року Nl 490-р,

врахов).ючи в:DкJIиве значеннrr правовоi освiти в розбудовi УкраiЪи як правовоi
держави та з метою виховання у громадян поваги до закону i прав людини:

l.

Провести в рйонi тиждеIrь rrpaBa з 04 по 10 грудня 2017 року.
2.Утворити органiзацiйпий KoMiTeT з пiдюmвки та проведешrя в районi
Всеукраiнського тижня права.
2. Затвердrтrи:

1)

склад органiзацiйного KoMiTeTy з пiдготовки та проведення в райоIii
тижrrя права згiдяо з додатком.
2) районнi заходи щодо прведешя в районi тюкня права (лодаються).

3,

Струкlхрним пiдэоздiлам райдержадмiнiстрацii iнформацiю про стан
виконання даного розпорядження надати райдержадмiнiстрацii до 15 грудrrя
2017 року.

4.

Вiддiлу управлiняя персоналом та юридичного забезпечеrтня апараry
райдержадмiнiстрацii надати узагаJIьвену iнформацiю про виконашrя даноm
розпорядження Головному територiальному управлiнттю юстицii у
Кiровоградськiй областi до 20 грудня 2017 року.

5.

Контроль за викоианням даного розпорядження покJlасти Еа першого
заступника юлови районноi державноi адмiяiстрацii Нестерова С.А.

Першпй засýпнпк пOJIовп
райопrrоi дерпсавноi адмiвiстрацii

с.ЕЕстЕров

ЗАТВЕРДКЕЕО
Розпорялження голови
Вiльшанськоi районноi
державноi адмiнiстрацiТ
l 4 листопада 20 1 7 Nл 263-р

склАд
органiзацiйного комiтегу з пiдютовки та проведеIlIiя в районi тижня права

Го.пова опгапiзяцifi ного KoMiTeTy

KYIИPEBA
Олена Валентинiвна

керiвнлк апараry районяоТ державноi
адмiнiстрацiI

члепи оDгапiзацiйпого комiтgгч:
юловний спецiа.iriст вiдцiлу оргаяiзацiйноlнqормацlиноl дlяльностl та комунlкz llи з
громадськiстю апарату райдержадмiнiстрацii
начальник вiддi;ry органiзацiйно-iнфрмацiйноТ
дiяльностi та комунiкачiй з громадськiстю
апараry райдержадмiнiстрацii
начальник вiдцirцz освiти рйдержадмiнiстрацii
начzrльник сJryжби у справах дiтей

засryпник керiвника апараry. начальник вiддi.lry
упразлiнrrя персонапом та юридичного
забезпечення апараry райдержадмiнiстрацii
начщIьпик вiддiлу культури, туризму та
ryльryрноi спадщани райдержадмiнiстрацii
головний спецiалiст вiлдirry управлitгкя
персоналом T:r юридичного забезпеченяя
апарату райдержадмiнiсгралii
начальнлк Вiльшанською бюро правовоТ
допомоги (за згодою)
вiйськовий KoMicap Вirьшанського районного
вiйськовою койсарiаry

ЗАТВЕРДКЕНО
Розпоряджентrя голови

Вiльшанськоi районноi
державноi адмiнiстрацii
1 4 листопада 20 l 7 Nч 263-р

зАходи

з проведення в районi тижня права

l. Провести у навчмьних

зак.падах ВсеукраiЕський }?ок <<Права людиню>
з нагоди проголошення Загалънот декларацii лрав lподини.
В iлдiл освiти pafu epжMMiHicTpauii
08 грудrя 2017 року

2. Оргаrriзувати та цровести у навчаJIьних закJrадах, закпадах кульryри
pйolry тематичнi заходи iнформацiйного, освiтнього та виховного харакгеру
(лекцii'. бесiди. зустрiчi за круглим стOлом, правовi конкурси. iгри. змагання.
тощо).

Вiллiл освiти райлержалм iH icTpauii. вirцiл
кулыryри. т}ризму та кlrъцlrноi спаллцни
райдержадмiнiстраuii, Вiльшанськс бюро
правовоi допомоги
04-10 грулttя 2017 року

3. Органiзувати вистутпа у засобах масовоi iнформацii з питань реалiзацii i
захисry прав Jrюдини, у юr"ry числi l^tасникiв антитерористичнот операчiт,

членiв'ii сiмей, внутрiшню перемiщених осiб та пострахдалих

внаслiдок

зазначеноi операцii.
Вiддiл органiзацiйньiнформацiйноi
лiяльностi та коvунiкацiй з фомадськiстlо
апарату райдержадмiнiqграцii', Вiльшанське
бюро правовоi доломоги
грулеrь 2014 року
4. Провести навчання, лекцi'I, бесiди з працiвниками пiдприемствl установ
та органiзацiй з питань реалiзачii i захисту прав Jrюдини з метою пiдвиrдеттня

загzlльного рiвня правовоi культури
знань.

та набуrтя необхiдного рiвня правових

CrpyKrypHi пi.чрозлiли райлсрlкалмiнiстрачii.
Вiльшанське бюро правовоi допомоги
04-08 грудня 20l7 року
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5.

Забезпечити оргавiзацiю через мережу громадських приймалень
надавня населенню безоплатноi первиrrноi правовот допомоI.и з ttитань
реыriзацii i захисry прав людини.
Струкгурнi пiдроздiли райдерж4дмiнiсrрацii,
Вiльшанське бtоро правовоi доломоги
М-08 грудпя 20l7 року

6. Органiзувати проведеfiIut книжковIIх виставок, прзентацiй видань про
права JIюдини та iншоТ лiтерацри ilравового змiсry, ознайомлення з
матерiалами, представленими на ншх; оформ-llевня у навчапьних зirкJrадах,
закладах культ).ри, тематичrrлх стендiв.
Вiддiл культури, туризму та кульryрноi
спадцини райдержалм iнiстраu ii'вiддiл освiти райдерlкадмiнiстрацii',
04_10 rрудня 2017 року

7. Провести зустрiчi за кр)rглим столом присвяченi прблематицi прав
людини, за )л]астю представникiв мiсцевих оргапiв виконавчоТ влади, органiв
мiсцевоm саItrовряд/вання, громадських органiзацiй, полiтичних партiй.
Вiддiл освiти райдоржадмiнiстрацii, вiддй
органiзачi йно-i нформаuiйrноТ дЬльностi та
комуъiкацiй з громадськiстю апарату
райдержадмiнiстрацiТ
05-09 Фудня 2017 року

8. СприятИ цирокому висвiТленню в засобах MacoBoi iяформацii заходiв з
проведенrrя ВсеукраiЪського тихня права.
Вiддiл органiзацiйно-iнФормацiйноi
дiяльностi та KoMyHiKaLtiй з громадськiстю
апараry райдерхадriнiстрацii Вiльшапське
бюро правовоi допомоги
08-13 грудня 2017 року

