
СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови районної державної адміністрації

«26 » вересня 2017 р. м. Старобільськ

Про затвердження Плану заходів 
з проведення у 2017 році в 
Старобільському районі 
Всеукраїнського тижня права

Відповідно до Указу Президента України від 08.12.2008 № 1149/2008 
«Про Всеукраїнський тиждень права», розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 23.08.2017 № 759-р «Про затвердження плану заходів з проведення 
у 2017 році Всеукраїнського тижня права», з метою підвищення рівня правової 
культури та правової свідомості населення району:

затвердити План заходів з проведення у 2017 році в Старобільському 
районі Всеукраїнського тижня права, що додається.

О.С. Калінін



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
райдержадміністрації 
«Z6» вересня 2017 р. №

ПЛАН
заходів з проведення у 2017 році в Старобільському районі 

Всеукраїнського тижня права

1. Проведення в навчальних закладах району Всеукраїнського уроку 
«Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини.

Івашкіна O.A., виконкоми сільських 
рад (за згодою)

8 грудня

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

Івашкіна O.A., Кельні O.A., 
Матірко І.Ю.(за згодою), виконкоми 
сільських рад (за згодою)

4-10 грудня

3. Організація виступів у засобах масової інформації з питань реалізації 
і захисту прав людини.

Радченко В.І. «Вісник
Старобільщини» (за згодою), 
виконкоми сільських рад (за згодою) 

Листопад - грудень

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) 
громадські організації (за згодою)

4-8 грудня

5. Проведення лекцій, бесід в установах виконання покарань з питань 
реалізації та захисту прав людини.

Красюк Л.С., Череватий М.М. (за 
згодою)

4-8 грудня



6. Забезпечення через мережу громадських приймалень і юридичних 
клінік надання безоплатної первинної правової допомоги населенню з питань 
реалізації та захисту прав людини.

Виконкоми сільських рад (за 
згодою), громадські організації (за 
згодою)

4-8 грудня

7. 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, у військових 
частинах, інших установах та організаціях.

Кельш O.A., бібліотечні заклади 
району (за згодою), Матірко І.Ю.(за 
згодою)

4-10 грудня

8. Проведення «круглих столів», дискусій, майстер-класів провідних 
юристів присвячених проблематиці прав людини, захисту прав учасників 
АТО, членів їх сімей та внутрішньо переміщених осіб, за участю 
представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
громадських організацій.

Івашкіна O.A., Лисогор В.M., 
Матірко І.Ю. (за згодою) виконкоми 
сільських рад (за згодою)

4-10 грудня

9. Забезпечення висвітлення в засобах масової інформації заходів з 
проведення «Всеукраїнського тижня права».

Бутков О.В., Радченко В.І. «Вісник 
Старобільщини» (за згодою), 
виконкоми сільських рад (за згодою) 

8-13 грудня


