
НОТОПСКОВСЫСА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

и  СІАСС'̂ І г? ЛГ'/Ш смт Новопсков № с : 9&

Про затвердження плану заходів 
з проведення Всеукраїнського 
тижня права у  2019 році на 
території Новопсковського району 
Луганської області

Відповідно до ст. 119 Конституції України, ст.ст. 6, 25 Закону України «Про 
місцеві державні адміністрації», Указу Президента України від 08 грудня 2008 року 
№ 1149/2008 «Про Всеукраїнський тиждень права», розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 24 липня 2019 року № 568-р «Про затвердження плану заходів з проведення у 
2019 році Всеукраїнського тижня права», з метою підвищення рівня правової культури та 
правової свідомості населення району 
з о б о в ’ я з у ю :

1. Затвердити план заходів з проведення Всеукраїнського тижня права у 2019 роц. 
на території Новопсковського району Луганської області (далі -  План), що додається.

2. Зобов’язати структурні підрозділи райдержадміністрації забезпечити своєчасне і 
якісне виконання запланованих заходів та у строк до 14 грудня 2019 року поінформувати 
головного спеціаліста з контролю апарату райдержадміністрації про їх виконання.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови 
райдержадміністрації Олександра Скорохода.

В. о. голови / Світлана СЛЮСАРСВА



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
райдержадміністрації „

План заходів
з проведення Всеукраїнського тижня права у 2019 році 

на території Новопсковського району Луганської області

№
з/
п

Н азва заходу Термін
виконанн

я

Відповідальні

1 2 3 4
1. Організувати проведення в 

закладах освіти району 
Всеукраїнського уроку «Права 
людини» з нагоди проголошення 
Загальної декларації прав людини

10 грудня 
2019 року

відділ освіти райдержадміністрації

2. Організувати проведення в 
закладах освіти району виховної 
години до 30-ї річниці прийняття 
Конвенції ООН про права дитини 
на тему: «Закон і реальність»

10 грудня 
2019 року

відділ освіти райдержадміністрації

3. Організувати проведення в 
закладах освіти виховних уроків 
для дітей різних вікових 
категорій з метою запобігання 
дискримінації та насильству в 
школі

094 3 
грудня 

2019 року

відділ освіти райдержадміністрації

4. Організувати та провести у 
навчальних закладах освіти 
тематичні заходи з питань 
реалізації та захисту прав 
людини (лекції, науково- 
практичні семінари, бесіди, 
майстер-класи, зустрічі за 
круглим столом, правові 
конкурси, ігри, змагання тощо):
1) тематична вистава «Знай та 
поважай свої права»;
2) «Правова кіномережа» - відео 
перегляд та аналіз фільму на 
правову тематику;
3) конкурс малюнків, плакатів 
«Світ моїх прав»;
4) Зустріч учнівської молоді 3 
працівниками Новопсковського 
ВП ГУНП у Луганській області 
(за згодою);
5) книжкова виставка «Жити у 
правовому полі»;
6) бесіда «Закони, за якими 
вчимося, працюємо, живемо»;
7) відеоперегляд наукового 
фільму «Історя прав людини»;

09-13 
грудня 

2019 року

відділ освіти райдержадміністрації. 
відділ культури райдержадміністрації



8) тренінг «Як захистити свої 
права?»

5. Організувати виступи у засобах 
масової інформації з питань 
реалізації і захисту прав людини, 
зокрема соціально незахищених 
верств населення, учасників 
антитерористичної 
операції/операції об’єднаних сил, 
членів їх сімей, внутрішньо 
переміщених осіб та 
постраждалих внаслідок 
зазначеної операції

09-13 
грудня 

2019 року

структурні підрозділи 
райдержадміністрації

6. Провести з працівниками 
підприємств, установ та 
організацій навчання, лекції, 
бесіди з питань реалізації і 
захисту прав людини з метою 
підвищення загального рівня 
правової культури і набуття 
громадянами необхідного рівня 
правових знань

09-13 
грудня 

2019 року

структурні підрозділи 
райдержадміністрації

7. Організувати проведення 
конкурсу та презентацію 
конкурсних робіт 
(короткометражних фільмів, 
відеороликів, мультфільмів), 
присвячених правам людини.

09-13 
грудня 

2019 року

відділ культури райдержадміністрації'

8. Організувати проведення 
мистецьких виставок, зокрема 
фотовиставок, засідань 
книжкових клубів, медіа тек, 
презентацій видань про права 
людини та іншої літератури 
правового змісту

09-13 
грудня 

2019 року

відділ культури райдержадміністрації

9. Провести зустрічі за круглим 
столом, дискусії юристів 
структурних підрозділів 
райдержадміністрації, навчання з 
трудовим колективом 
райдержадміністрації, присвячені 
проблематиці прав людини, за 
участю представників органів 
виконавчої влади, органів 
місцевого самоврядування (за 
згодою), діячів науки і культури 
(за згодою) та представниками 
громадськості (за згодою)

09-13 
грудня 

2019 року

структурні підрозділи 
райдержадміністрації

1


