
*зято
п{а *(оп{трФль.

чугу!вськА рдйоннд дшРх(АвнА А.цшг|н|стРАщя
хАРк!всько! оБлАст|

РозпоРяд)кшння

9уц!в

[1ро затверд2[(ення 11лану заход|в
щодо унаст! 9уц!вського району
у проведенн! у 2014 роц!
Бсеукра!нського ти)[(ня права

Б|дпов|дно до !казу ||резидента }кра!ни в|д 08.|2.2008 ]\ъ 1\49|2008
.[-|ро Бсеукра!нський тих(день права)' на виконання розпоряд)кення голови
)0рк|всько| областто? дерх(авно| адм!н1сщац|| в|д 21.\0.20|4 .]\гр 570
<|!ро затверд)кення |!лану заход|в щодо уласт| [арк1всько| област!
у проведенн! у 20|4 Роц1 Бсеукра|нського ти}кня права)), керу!очись
статтями 6, з9 3акону 9кра!ни <|!ро м1сцев| дер>кавн| адм!н|ощац1}>:

1. 3атвердити |{.тлан заход|в щодо утаст| {угувського району
у проведенн| у 201-4 роц| Бсеукра!нського ти)кн'{ права (да'| _ |[лан заход!в),
що додаеться.

2. €щуктурним п!дрозд|лам районно| дер)кавно! адм|н|сщац||:
2.| . 3а6езпечити виконання |!тлату заход|в.
2.2. 1нформувати голову районно| дер>кавно| адм|н|сщац|[ через

торидичний сектор ат!арату районно| дерт(авно| адм|н|сщац!! (}Фнотшев д.А.)
про виконання |!л'ату заход[в до 10.\2.20\4.

3. Рекомендувати територ|апьним органам ценщ€}льних орган|в
виконавчо] влаци' заг€}льноосв|тн!м навч,!.льним зак.т]адам, фФм4Аоьким
орган1зац|ям, визначеним як в|дпов|дальн! виконавц| за проведенн'1
запланованих заход|в з проведення у 9угу!вському район| у 20]4 Роц]
Б сеукра!нського ти)кня права :

3.1. 3абезпечити виконання |!лану заход|в.
3.2. 1нформувати голову районно| дер>кавно| адм|н!сщац1| через

1оридичний сектор апарату районно[ дер}кавно| адм|н|сщац|| (}Фногшев д.А.)
про виконанн'1 ||'а'у заход[в до 10.|2.20|4.

4. Рекомендувати виконавчим органам с|льських, селищних рад
зд|йснити аналог!чн1 заходи.

5. }Фридинному сектору а|\арыч районно!о [е!)кавно| адм|н|сщац|[
(}Фнотшев д.А.) !нфортшувати голову районно| дер:кавно| адм!н[сщац!| про
виконання розпоряд)кення через оектор конщол|о ат|арыц районно| дер:кавно[
адм|н|страц1т до 15. |2.2014.

6 . 1(онтроль за ву|конанням розпо )кенн я за{|и1ша}о за собото.

[1ерпш пй 3аступник голови
районнот дер}|савно! адм1н!страц1[ вАР}|{ш|нов



3АтввРдд{вно

РозпоРяд)кення голови

. плАн
заход!в щодо унаст! т{уц'[вського району у проведенн! у 2014 рош!

3сеукра!нського тил(ня права

ш
з/л

3ахй [ата
проведення

Бйповйальний
виконавець

1. |{ровести в загальноосв|тн|х
навч€}льних закладах району
Бсеукра!нський урок к|[рава

]1}одини))

08.12.2014 в|дд|л осв|ти районнот
дер)кавно| адм|н!сщаш!?,
кер|вники заг€!''!ьноосв|тн|х
навч€!.пьних заклад|в району
фекомендовано),
}оРидутчнутй сектор ашарату

районно[ державно]
адм|н|страц||

2. Розро битут методи'шт| рекомендац|| до
шроведенн'{ уроку 3а темо}о <<3агагльна

декларац|я прав ]т}одини)

08. 12.2014 Б!дд|л осв|ти районно!
дер)кавно| адм|н!сщаш||,
кер!вники заг€}пьноосв|тн!х
навч€}пьних закпад|в району
фекомендовано) '

з. Фрган!зрати проведення виставок

дитячих м€ш11онк!в к|[раву1[та 1 закони
суоп|льного }киття) серед улн|в 1-8

клас|в 3аг€!'пьноосв|тн!х навч€|,льних

зак.т|ад|в району

08.12.20\4 -

12.12.2014
Б|дд|л осв!ти районно[
дер)кавно[ адм|н|сщаш|!,
кер|вники заг€|пьноосв!тн|х
навч€}льних заклад|в рйону
фекомендовано)

4. |{|дготувати ! шровести бео|дуц за

темо}о кйо| права) штя утн|в 5-8

клас|в заг€}пьноосв!тн|х навч€}пьних

зак.шад|в району

08.12.2014 -

12.12.2014
Б|дд!л осв!ти районно1
дер)кавно| адм|н|сщаш!?,
кер!вники загальноосв!тн|х
навч€ш|ьних заклад!в району
(рекомендовано)

5. 3абезпечити участь унн!в 9-11 клас!в
заг€ш1ьноосв!тн|х навч€ш1ьних заклад|в

району у 3сеукра|нськ|й утн|вськ|й
ол|мп|ад! 3 правознавства 01 етап)

штяулн!в 9-1 1 клас|в заг!!льноосв!тн|х
навч€ш|ьних заклад|в району

13. 12.2014 Б|дд|л осв|ти районно]
, деРжавно| адм!н|страш|[

6, 08.12.2014 -

12.12.2014
в|дд|л осв|ти районно|
державно] &Ам!н!сРа,}{||
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кер!вники заг€т'{ьноосв|тн|х

навч€ш1ьних заклад|в району
комендовано

заг€}льноосв|тн!х навч€}пьних заклад|в

Б!дд|п осв!ти районно|
оо | 0 о!!

дер)кавно :' адм1н1отрац11
08.12.2014 -

12.12.2014
|1ровести брейн-ринг к€татуси ! рол!
особистост! в соц!рп!: правовий
аопект)) д'ш{ стар1шокласник|в
заг€ш1ьноосв|тн!х навч€ш1ьних заклад!в

району

м|ськрайонне9угу|вське
управл|ння
[арк!всько[
фекомендовано),
правозахиона

фекомендовано)

}остиц|!
област|

чугувська
група

08.12.2014 -

13. 12.2014
|[ровести зас|дання (круглого столу)'
правов| де6атуу, бес|ди, шравов|

д|-о., д[тя стар1шок]1асник|в

заг€ш1ьноосв|тн!х навч€ш1ьних заклад|в

району з питань цив|льного'
с|мейного та крим!нагльного

3аконодавства
Б|дд|л культури ! туризму

районно| дер)кавно|

адм|н|страц|| '

08.12.2014 -

13.12.2014
що".сти тематичн! орган|зац|йн|
години <<й!хснародн| шравов!

стандарти ! шрава л}одини в 9кра!н!:
едн|сть ! в!дм|нн|сть>>

населення
державно|

районно|
адм|н|сщаш![,

}Фридичний сектор ашарац

районно] дер)кавно|
адм|н|сщаш![, 9гу!вське
м|ськрайонне управл|ння
1остиц!т {,арк|всько] обпаст!

фекомендовано), управл!ння
економ!чного розвитку !

3.

торг!вл! районно! державно1
адм|н!страш![, управл!ння
шраш! та соц|€:пьного захисц

9угу!вський Рв гумвс
}кра!ни в {,арк!вськ|й
обпаст! (з обслщоврання
9угу{воького та |1ечен!зького

он!в) (рекомендовано

|рулень
2014 року

|1ровеоти виступи у засобах масово[

|гформац|! (друкованих' на Рад!о,
телебаченн| тощо) з питань ре€}л|зац!|
! захисту прав п}одини

9угу[вське
управп|ння
{,арк|всько|
(рекомендовано),
правозахисна
фекомендовано)

}остиц!т
обпаст|

чугувська
щупа

м!ськрайонне08.12.2014 -

13. 12.2014
|[ровести м|я прш{1вник1в трудових
колектив|в п|дприемств, устанФБ,
орган|зац|й консультац|т з питань

реалл!зац|т | за)исту прав л}одини та

лекц!йну робоц за темами:

к|[ринциши м}кнародного захисту
прав ,!}одини), кФсобистоот|
правового регул}овання в!дносин
стосовно права приватно| власност|

на об'сктах нерухомого майна>>)

к|1рава сп|льно| власност1)



кБиконання р|:шень суд|в та !ншлихо'^|..\,
орган|в>>, к3агагльн! 3аоаду| с|мейного
та цив|льного законодавства)) тощо

12. 3абезпечити проведення тематич{них
лекц|й для прац|вник|в заклад|в
охорони здоров'я з питань ре€}п|зац|[ |

захисту прав ]11о дутъ|ут

08. 12.2014 -
13. \2.20\4

Б|дд|л охорони здоров'я
районно[ дер)кавно]
адм1н1сщац||, }оРидичнутй
сектор ат1арату районно!
державно[ адм|н|страц![

13. |[ровести нараду 3 щенерами
вик.падач8}ми спортивних шлк|п району
з питання: к3м|ни у чинному
законодавств| }кра|ни >

08. 12.2014 -
13. 12.2014

€ектор у спр€вах молод| та
спорту районно| дер)кавно!
адм|н!сщац|[, }оРидутчний
сектор апарату районно|
державно| адм!н|страц|?

\4. |{ровести бес|ди |з прац!вниками
п|дприсмств, установ та орган1зац|й |з

питань реагл!зац!| | з€жисту щудових
прав п|д час перев|рок додер}кання
законодавства про прац}о

08. 12.2014 -
13. 12.2014

}правл|ння прац! та
соц|алльного захисц
населення районно]
дер)кавно! адм|н|страц|| .

15. |{ровести лекц|[ 3 шрац|вниками
п|дприсмств, установ та орган|зац|й з
питань реагл|за1ц|т прав щомадян у
сфер| пенс|йного забезпечення

08.12.2014 -

13.12.2014
}правл|ння пенс!йного

фонду }кра|ни в
9угу?вському рйон!
)(арк!всько? област|
(рекомендовано)

16. Ёадавату!' безошлатну первинну
шравову допомогу на баз| громадсько|
приймалльн!, яка д|е при 9угу|вському
м|ськрайонному управл|нн| }остиц!т
[арк|всько| област!

08. 12.2014 -
13. 12.2014

9угу[вське м!ськрайонне
управл!ння !остиц|т
)(арк!всько] облас{|

фекомендовано)

17. |{ровести особи оттай прийом ос|б, як|
шотребу:оть безоплатно[ первинно?
правово] допомоги

08.12.2014 }Фридичний сектор апарац
районно[ дер)кавно|
адм|н|страц|[

18. 3абезпечити чере3 громадську
прийма'пьн}о з надання безошлатно|
первинно! правово! допомоги
{угу|всько| районно] дер)кавно|
адм|н|страц![ надання первинно]
правово| дошомоги населенн1о 3

питань реаг:!зац!т 1 захисц шрав

спохивач|в

08.12.2014 -

12.12.2014
}Фридичний сектор апарац
районно] державно|
адм|н|сщац!!, управл|ння
економ|чного розвитку |

торг!вл| районно| державно|
ащ|н!сщац!|.

19. в рамк€!х меморандуму про
сш|впрац}о в гаглуз! надання правово|
1нформац|[ та консультац1т
ме1шканцям 9щу[вського району
провести сп|льнпй прийом громадян

08. 12.2014 -
13. 12.2014

}Фр'дпчнутй сектор ашарац
районно| дер)кавно!
адм|н!отрац|[, 9угу!вська
шравозахисна група
(рекомендовано)



4

д]1я надання безошлатно! первинно|
правово| допомоги

20. Фформити тематичн| стенди з

|нформац!ето про права л}одини в

9кра[н| та шровести години
сп!лкрання на тему: (|[раво,

мор€}ль, т!4Аиц|]>

08.12.2014 -

13.12.2014
3|дд!л культури ! цризму
районно[ дер)кавно]
адм|н!сщаш|[

2\. Фрган!зувати шроведення книжково1
виставки к|[рава шодини в

}кра[нському сусп!льств| >

08. 12.2014 -

13. 12.2014
Б!дд!л культури ! цризму
районно| дер)кавно|
адм!н|страц||

22. Фрган|зувати кни)кков! виставки
л!тератури правового зм|сту в

б|бл|отеках заг€}пьноосв|тн!х
навч€}пьних закпад|в району за темо}о:

<<3акон 1 ми))' оформити тематичн|
стенди

08. \2.20\4 -

\2.12.2014
Б|дд|л осв|ти районно]
дер}кавно| адм|н1сщаш|?,
кер|вники заг€}льноосв!тн!х
навч€}льних заклад!в району
фекомендовано)

2з. Фформити у зак]1адах охорони
здоров'я району тематичн| стенди з

питань ре€}л|зац|! прав людину1

08. 12.2014 -
13. 12.2014

Б|дд!л охорони здоров'я
районно[ державно?
адм|н|страш||

24. |!{дгоцвати ! провести тематичн|
зустр|н| батьк|всько! та улн!всько|
громадськост| з прац!вниками

районно| державно| адм|н|страш||,

д!льничними |нспекторами 3а темо}о:

кР1и прац}осмо штя народу)

10.12.2014 Б|дд|л осв|ти районно|
державно[ адм|н!страш||,
кер|вники заг€шьноосв!тн|х
навч€|'пьних заклад!в району
фекомендовано) 

0

25. Фрган!зрати та шровести зустр|н!
праш|вник!в т{щу|вського м|ського
суду )(арк|всько| обпаст! з у{н'{ми
заг€ш1ьноосв|тн!х н€}вч€ш1ьних заклад|в

району за темо}о: кФсобпивост!
судоустро}о в }кра[н|>

08.12.2014 -

12.12.2014
Б|дд!л осв|ти районно[
дер)кавно] адм|н|страш!|,
кер|вники заг€}пьноосв|тн|х
навч€ш|ьних заклад!в рйону
фекомендовано),
9угу[вський м!ський суд
)(арк|всько| област|

фекомендовано)

26. |[ровести шрактичн1 сем1нщи для

унн|в заг€|'пьноосв|тн!х навчальних
заклад!в району за темо}о: к|{рава
особистост! та сусп|льн! обов'язки на
захист| суверенност! й дер)кавноот|
9кра|ни>

08.12.2014 -

12.\2.2014
Б!дд|л осв|ти районно[
дРржавно[ адм!н!сщаш||,
кер!вники заг€}пь}!оосв|тн|х

навч€ш1ьних заклад|в рйону
фекомендовано)

27. ровести зас|дання
(круглого столу) в заг€}пьноосв|тн|х
навч€ш1ьних заклад!в райо ну за темо}о:

11. 12.2014 Б!дд!л осв!ти районно]
дер)кавно] адм|н|сщаш![,
кер|вники заг€}льноосв!щ11х



<<Фсновн! права ! обов'язки сг!асного
громадянина }кра|ни>

навч[|"льних заклад|в району
(рекомендовано)

28. Фрган|зувати екскурс|| для унн|в
заг€ш]ьноосв!тн|х навч€ш1ьних заклад|в

район} до музе}о А.с. }у1акаренко при
1(урязьк1й виховн|й колон1|

08.12.2014 -

13. 12.2014
Б1дд|л осв|ти районно|
державно? адм|н!сщац||,
кер!вники заг€}льноосв|тн{х
навчапьних закл4д!в рш?ону
(рекомендовано)

29. Фрган|зувати пок€в документальних
ф|льм|в про права лтодини

|рудень
2014 року

Б!дд|л культури 1 туризму
районно| державно|
адм|н!страц|!, в|дд|л осв|ти

районно| дер)кавно|
адм|н|сщац||, 9щу!вська
пр€шозахиона щуша
(рекомендовано)

30. в рамках телепередан| к|1равовий
коментар) на тРк к€лобажанка)
провести вистуши на теми: ((актуа.гльн|

проблеми переселенц|в, 1ш.тш{хи [х
вир|тшенн'1)' ((права та гарант||

г!асник!в Ато)

08.12.2014 -

13.12.2014
й}кв!домча координац|йна_
методична Рада з правово|
осв|ти населення 9угу!всько|

|.районно[ дер)кавно[
адм!н|страц|[, управл|ння
прац| та соц|а.гльного 3ахисц
населення районно]
дер)кавно! адм1н!сщац1|,
тРк к€лобажанка)
(рекомендовано)

31. Бисв|тлення в громадсько_
|нформац|йн|й газет! 9щу|вщини
к(рас \тая звезд а>>, тРк к€лобо>канка)
та веб_сайт! 9щу!всько[ районно|
дер)кавно! адм|н1страц|[, |нформац|?
шро проведення 3сеукра|нського
тих{ня права на територ|!
9угу[вського району

08. 12.2014 -

13. 12.2014
Б|дд|п масових кому!{|кшл!й
апарату районно| державно]
адм!н|сщаш||

з2' 3абезпечити пов|домлення в|дпов|дно
до законодавства правоохоронних
орган|в про факти вчинення
корупц|йних правопору|шень в
судов1й систем| у раз| надходх{ення
в|дпов1дно| |нф ормац!?

[рулень
20|4 року

€ектор оборонно?,
моб|л|зац!йно[, ре}кимно_
секретно| роботи та взаемод|]
з правоохоронними орган€}ми
апщату районно] дер)кавно|
адм!н|сщаш1|

(ер!вник апарату районно!
держ(а вно[ адм!н1страц!!

}Фнотшев 40 903

|

п.по. ковтун


