УКРАЇНА

КІЦМАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
№

2018р.
Про затвердження плану заходів
з проведення у 2018 році
в Кіцманському районі
Всеукраїнського тижня права

Керуючись частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві
державні адміністрації», на виконання Указу Президента України від 08 грудня
2008 року № 1149 «Про Всеукраїнський тиждень права», розпорядження
Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2018 року № 681-р «Про
затвердження плану заходів з проведення у 2018 році Всеукраїнського тижня
права» та розпорядження Чернівецької обласної державної адміністрації від 07
листопада 2018 року № 1213-р «Про затвердження плану заходів з проведення у
2018 році в Чернівецькій області Всеукраїнського тижня права»:
.1. Затвердити план заходів з проведення у 2018 році в Кіцманському
районі Всеукраїнського тижня права (далі - План заходів), що додається.
2. Структурним підрозділам районної державної адміністрації, що
визначені відповідальними за проведення запланованих заходів:
2.1. Забезпечити виконання визначених Планом заходів.
2.2. Інформувати відділ управління персоналом та юридичної роботи
апарату районної державної адміністрації про виконання плану заходів до
14 грудня 2017 року.
3. Відділу управління персоналом та юридичної роботи районної
державної адміністрації надати інформацію про виконання визначених Планом
заходів Головному територіальному управлінню юстиції у Чернівецькій області
до 17 грудня 2018 року.
4. Контроль за виконанням цьс^Р розпорядження покласти на заступника
голови райдержадміністрадіьМелБй%уі^:Е.Г.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження районної
державної адміністрації
2018 року
ПЛАН ЗАХОДІВ
з проведення у 2018 році в Кіцманському районі
Всеукраїнського тижня права
Зміст заходу
№
з/п
1 Організація та проведення у
закладах середньої освіти
Всеукраїнського уроку «Права
людини» з нагоди
проголошення Загальної
декларації прав людини, у
рамках якого висвітлити
питання міжнародно-правових
стандартів у сфері захисту прав
людини, поняття і сутності прав
людини, основних механізмів їх
захисту.
2 Організація та проведення у
закладах середньої освіти
виховних уроків для дітей
різних вікових категорій з
метою запобігання
дискримінації та насильству в
школі
3

Організація та проведення у
закладах освіти та культури
тематичних заходів з питань
реалізації і захисту прав
людини (лекції, науковопрактичні семінари, бесіди,
зустрічі за круглим столом,
екскурсії, майстер-класи,
правові конкурси, ігри,
змагання тощо)

4

Організація виступів у засобах
масової інформації з питань

Відповідальні за
виконання
Відділ освіти, молоді та
спорту районної
державної адміністрації

Строк
виконання
10 грудня 2018
року

Відділ освіти, молоді та
спорту, служба в
справах дітей районної
державної
адміністрації, районний
центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та
молоді
Відділ освіти, молоді та
спорту, відділ
культури,
національностей та
релігій, служба в
справах дітей районної
державної
адміністрації, районний
центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та
молоді за участю
Кіцманського бюро
правової допомоги
Управління праці та
соціального захисту

1 0 - 1 4 грудня
2018 року

10 - 14 грудня
2018 року

1 0 - 1 4 грудня
2018 року

5

6

7

реалізації і захисту прав
людини, у тому числі соціально
незахищених верств населення,
учасників антитерористичної
операції, членів їх сімей,
внутрішньо переміщених осіб
та постраждалих внаслідок
зазначеної операції
Проведення лекцій, бесід 3
неповнолітніми, які
перебувають на обліку в
Кіцманському районному
секторі з питань пробації
Центрально - Західного
міжрегіонального управління з
питань виконання кримінальних
покарань та пробації
Міністерства юстиції
Організація проведення
мистецьких виставок, у тому
числі фотовиставок, засідань
книжкових клубів, медіатек,
презентацій видань про права
людини та іншої літератури
правового змісту
Висвітлення у засобах масової
інформації та/або соціальних
мережах питань проведення
реформ у сфері забезпечення
захисту прав людини

8

Проведення «Дня відкритих
дверей» в органах виконавчої
влади із запрошенням дітей
шкільного віку та студентів
(екскурсія, зустріч з керівником
органу виконавчої влади)

9

Організація розміщення на
офіційних веб-сайтах

населення районної
державної адміністрації

Служба в справах дітей
районної державної
адміністрації

1 0 - 1 4 грудня
2018 року

Відділ культури,
національностей та
релігій районної
державної адміністрації

1 0 - 1 4 грудня
2018 року

Відділ освіти, молоді та
спорту, відділ
культури,
національностей та
релігій, управління
праці та соціального
захисту населення за
участю Кіцманського
бюро правової
допомоги
Відділ освіти, молоді та
спорту, районної
державної
адміністрації, відділ
управління персоналом
та юридичної роботи
апарату районної
державної адміністрації
Сектор з питань
внутрішньої політики

1 0 - 1 4 грудня
2018 року

1 0 - 1 4 грудня
2018 року

10 - 14 грудня
2018 року

інформації з питань проведення апарату районної
державної адміністрації
Всеукраїнського тижня права
Сектор з питань
10 Висвітлення в засобах масової
інформації заходів з проведення внутрішньої політики
апарату районної
Всеукраїнського тижня права
державної адміністрації

1 0 - 1 4 грудня
2018 року
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