
СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови районної державної адміністрації

« £ / »  лютого 2018 р: Старобільськ №30

Про затвердження Плану заходів, 
спрямованих на реалізацію 
правопросвітницького проекту 
«Я маю право!» в Старобільському 
районі

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації» та урахування Указу Президента України від 14.11.2017 
№361/2017 «Про оголошення' в Україні 2018 року Роком реалізації 
правопросвітницького проекту «Я маю право!», з метою підвищення рівня 
знань та поінформованості населення району щодо реалізації та захисту своїх 
прав, гарантованих Конституцією та законами України у різних сферах життя:

1. Затвердити План заходів на 2018 рік з реалізації правопросвітницького 
проекту «Я маю право!» в Старобільському районі (додається).

2. Відповідальним виконавцям надати інформацію щодо виконання плану 
заходів до 10 липня та 25 грудня 2018 року до юридичного сектору апарату 
райдержадміністрації.

3. Контроль за виконання цього розпорядження покласти на керівника 
апарату райдержадміністрації Черненка В.А.

А. І. Гаркавий



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
- Старобільської районної 
державної адміністрації 
Луганської області 
«01» лютого 2018 р. № ЗО

\

ПЛАН
заходів спрямованих на реалізацію правопросвітницького проекту 

«Я маю право!» в Старобільському районі

1. Проведення в навчальних закладах району інформаційного уроку «Я 
маю право!» з нагоди оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації 
правопросвітницького проекту.

Відділ освіти, виконкоми сільських рад 
(за згодою) 

лютий 2018 року

2. Організація та проведення в навчальних закладах, закладах культури 
тематичних заходів інформаційного, освітнього та виховного характеру (лекції, 
бесіди, зустрічі з «круглим столом», правові конкурси, ігри, змагання тощо).

Відділ освіти, відділ культури,
: !! і і виконкоми сільських рад (за згодою)

лютий- грудень 2018 року

3. Організація і проведення відповідної інформаційно-роз’яснювальної 
роботи у засобах масової інформації з питань підвищення рівня знань та 
поінформованості громадян району щодо реалізації та захисту своїх прав.

«Вісник Старобільщини» (за згодою), 
виконкоми сільських рад (за згодою) 

лютий -  грудень 2018 року

4. Проведення з працівниками підприємств, установ та організацій 
навчання, лекцій, бесід з питань реалізації і захисту прав людини з метою 
підвищення загального рівня правової культури та набуття громадянами 
необхідного рівня правових знань.

Виконкоми сільських рад,(за згодою) 
лютий -  грудень 2018 року

5. Проведення лекцій, бесід в установах виконання покарань з питань 
правової культури та правової свідомості, сприяння підвищенню рівня знань 
щодо захисту своїх прав, гарантованих Конституцією та законами України.

Районний центр соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді 

лютий -  грудень 2018 року



6. Організація проведення книжкових виставок, презентацій видань про 
права людини та іншої літератури правового змісту, ознайомлення з 
матеріалами, представленими на них, оформлення відповідних тематичних 
стендів у навчальних закладах, закладах культури району, інших установах та 
організаціях.

Відділ культури, бібліотечні заклади 
району (за згодою) 
лютий -  грудень 2018 року

7. Забезпечення висвітлення в засобах масової інформації Плану заходів 
спрямованих на реалізацію правопросвітницького проекту «Я маю право!» в 
Старобільському районі.

Організаційний відділ, «Вісник
Старобільщини» (за згодою),
виконкоми сільських рад (за згодою) 

лютий 2018 року

Керівник апарату Старобільської 
районної державної адміністрації 
Луганської області

З "
В. А. Черненко


