Від 12 листопада 2018 року

№ 338-р

Про проведення в районі
тижня права
Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 вересня
2018 року № 681-р «Про затвердження плану заходів з проведення у 2018 році
Всеукраїнського тижня права», розпорядження голови Кіровоградської
обласної державної адміністрації від 23 жовтня 2018 року № 758-р «Про
проведення в області тижня права», враховуючи важливе значення правової
освіти в розбудові України як правової держави та з метою виховання у
громадян поваги до закону і прав людини:
1. Провести в районі тиждень права з 10 по 14 грудня 2018 року.
2. Утворити організаційного комітету з підготовки та проведення в районі
тижня права (далі – організаційний комітет).
3. Затвердити:
склад організаційного комітету з підготовки та проведення в районі тижня
права, згідно з додатком;
районні заходи щодо проведення в районі тижня права (додаються).
4. Структурним підрозділам райдержадміністрації, що є виконавцями
зазначених заходів, забезпечити подання звітної інформації про стан виконання
даного розпорядження юридичному сектору апарату райдержадміністрації до
21 грудня 2017 року.
5. Сектору юридичної роботи та звернень громадян апарату
райдержадміністрації узагальнену інформацію про виконання даного
розпорядження надати Головному територіальному управлінню юстиції у
Кіровоградській області до 28 грудня 2018 року.
6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.
Голова районної
державної адміністрації

О.БОРОТА

Додаток
до розпорядження голови
Олександрівської районної
державної адміністрації
від 12 листопада 2018 року №338-р

СКЛАД
організаційного комітету з підготовки та проведення в районі
тижня права

Голова організаційного комітету
СТАРЧЕНКО
Микола Якович

- керівник апарату
райдержадміністрації
Члени організаційного комітету:

БАГЛЮК
Юрій Євгенович

- заступник керівника апарату,
начальник організаційного відділу
апарату райдержадміністрації

ВОЛОШИН
Олександр Ашотович

- директор Олександрівської філії
Кіровоградського обласного центру
зайнятості (за згодою)

ГУРА
Володимир Віталійович

- завідувач сектору юридичної роботи
та звернень громадян
апарату райдержадміністрації

КУЧЕР
Володимир Миколайович

- начальник Олександрівського
відділення поліції Знам’янського відділу
ГУНП України в Кіровоградській області
(за згодою)

ДОЛЯ
Олександр Сергійович

- головний спеціаліст відділу організаційної
роботи, інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю
апарату райдержадміністрації

КОВТУН
Людмила Володимирівна

- начальник управління соціального
захисту населення райдержадміністрації
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Продовження додатка
КРАВЧЕНКО
Світлана Іванівна

- начальник служби дітей
райдержадміністрації

НАЙКО
Ігор Петрович

- завідувач сектору запобігання і виявлення
корупції, мобілізаційної та
режимно-секретної роботи
апарату райдержадміністрації

ПЕТРЕНКО
Олег Григорович

- в.о. начальника Державної установи
Олександрівський ВЦ (№ 104)
(за згодою)

ПРИХОДЬКО
Тетяна Вікторівна

- директор районного центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді
(за згодою)

СЄРГЄЄВ
Олексій Юрійович

- військовий комісар районного
військового комісаріату (за згодою)

ТИМКО
Сергій Миколайович

- начальник відділу освіти
райдержадміністрації

ЧОРНИЙ
Іван Васильович

- начальник відділу «Олександрівське
бюро правової допомоги»
Олександрійського місцевого центру
безоплатної вторинної правової
допомоги (за згодою)

ШЕВЧЕНКО
Галина Володимирівна

- директор (головний редактор) редакційновидавничого об’єднання
«Олександрівщина» (за згодою)

ШТИМ
Антоніна Станіславівна

- начальник відділу культури
райдержадміністрації

ЯРОВИЙ
Юрій Анатолійович

- начальник відділу молоді та спорту
райдержадміністрації

Керівник апарату районної
державної адміністрації

М. СТАРЧЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
Олександрівської районної
державної адміністрації
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ЗАХОДИ
щодо проведення в районі Всеукраїнського тижня права
1. Провести у закладах середньої освіти Всеукраїнський урок «Права
людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини, у рамках
якого висвітлити питання міжнародно-правових стандартів у сфері захисту прав
людини, поняття і цінності прав людини, основних механізмів їх захисту.
Відділ освіти райдержадміністрації, сектор юридичної
роботи
та
звернень
громадян
апарату
райдержадміністрації, Олександрівське бюро правової
допомоги
10 грудня 2018 року

2. Організувати та провести в закладах середньої освіти виховних уроків
для дітей різних вікових категорій з метою запобігання дискримінації та
насильству в школі.
Відділ освіти, служба у справах дітей, відділ молоді та
спорту, відділ культури, сектор юридичної роботи та
звернень громадян апарату райдержадміністрації,
Олександрівський районний військовий комісаріат,
Олександрівське
бюро
правової
допомоги,
,Олександрівське відділення поліції Знам’янського
відділу ГУНП України в Кіровоградській області
10-14 грудня 2018 року

3. Організувати та провести в закладах освіти та культури, військовій
частині тематичні заходи з питань реалізації і захисту прав людини (лекції,
науково-практичні семінари, бесіди, зустрічі за круглим столом, екскурсії
майстер-класи, правові конкурси, ігри, змагання тощо).
Відділ освіти, служба у справах дітей, відділ молоді та
спорту, відділ культури, сектор юридичної роботи та
звернень громадян апарату райдержадміністрації,
Олександрівський районний військовий комісаріат,
Олександрівське бюро правової допомоги,
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Олександрівське відділення поліції Знам’янського
відділу ГУНП України в Кіровоградській області
10-14 грудня 2018 року

4. Організувати та провести виступи у засобах масової інформації з питань
реалізації і захисту прав людини, у тому числі учасників антитерористичної
операції, членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих
внаслідок зазначеної операції.
Структурні
підрозділи
райдержадміністрації,
Олександрівське
бюро
правової
допомоги,
Олександрівське відділення поліції Знам’янського
відділу ГУНП України в Кіровоградській області
10-14 грудня 2018 року

5. Провести навчання, лекції, бесіди з працівниками підприємств, установ
та організацій з питань реалізації і захисту прав людини з метою підвищення
загального рівня правової культури та набуття громадянами необхідного рівня
правових знань.
Структурні
підрозділи
райдержадміністрації,
територіальні органи міністерств і відомств України в
районі
10-14 грудня 2018 року

6. Провести лекції, бесіди в Олександрівському ВЦ-104 з питань реалізації
і захисту прав людини.
Олександрівське бюро правової допомоги
10-14 грудня 2018 року

7. Організувати проведення конкурсу та презентацію конкурсних робіт
(відеороликів, мультфільмів), присвячених правам людини.
Структурні
підрозділи
райдержадміністрації,
територіальні підрозділи міністерств та відомств
України в районі
10-14 грудня 2018 року

8. Організувати проведення тематичних виставок, у тому числі
фотовиставок, засідань книжкових клубів, медіа тек, презентацій видань про
права людини та іншої літератури правового змісту.
Відділ культури, відділ освіти райдержадміністрації,
Олександрівський районний військовий комісаріат,
Олександрівське бюро правової допомоги

10-14 грудня 2018 року
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9. Забезпечити висвітлення у засобах масової інформації та/або у
соціальних мережах питань проведення реформ у сфері політики центральних
органів влади із зазначенням реальних результатів діяльності та змін у сфері
забезпечення захисту прав людини.
Олександрівське
бюро
правової
допомоги,
територіальні підрозділи міністерств та відомств
України в районі, РВО «Олександрівщина»
10-14 грудня 2018 року

10. Провести «дні відкритих дверей» в органах виконавчої влади із
запрошенням дітей шкільного віку (екскурсія зустріч з керівником органу
виконавчої влади).
Структурні підрозділи райдержадміністрації
10-14 грудня 2018 року

11. Організувати розміщення на офіційних веб-сайтах інформації з питань
проведення Всеукраїнського тижня права.
Структурні
підрозділи
райдержадміністрації,
територіальні підрозділи міністерств та відомств
України в районі, Олександрівське бюро правової
допомоги
10-14 грудня 2018 року

12. Сприяти широкому висвітленню в засобах масової інформації заходів з
проведення Всеукраїнського тижня права.
Структурні
підрозділи
райдержадміністрації,
територіальні підрозділи міністерств та відомств
України в районі, Олександрівське бюро правової
допомоги
10-14 грудня 2018 року

____________________

