
БІЛОВОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

0 /  № £0$Г )Ш А ' . смт Біловодськ

Про затвердження плану заходів з проведення у 2019 році в Біловодському 
районі Всеукраїнського тижня права

*

Керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», Указом Президента України від 08.12.2008 № 1149/2008 «Про 
Всеукраїнський тиждень права», розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 24.07.2019 № 568-р «Про затвердження плану заходів з проведення у 2019 
році Всеукраїнського тижня права», на виконання розпорядження голови 
обласної державної адміністрації від 30.09.2019 року № 780 «Про затвердження 
плану заходів з проведення у 2019 році в області Всеукраїнського тижня 
права», з метою підвищення правової культури та свідомості населення, 
виховання у громадян поваги до закону і прав людини, 
зобов’язую:

1. Затвердити план заходів з проведення у 2019 році в районі 
Всеукраїнського тижня права (далі - План), що додається.

2. Відповідальним за виконання Плану за результатами до 06.12.2019 
інформувати юрисконсульта апарату райдержадміністрації для узагальнення.

3. Юрисконсульту апарату райдержадміністрації до 09.12.2019 надати 
Луганській обласній державній адміністрації звіт про реалізацію в 2019 році в 
Біловодському районі Всеукраїнського тижня права за встановленою формою.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника 
апарату райдержадміністрації Будовську Н.В..

Перший заступник,
в.о. голови райдержадміністрації Вадим МУРАТОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
райдержадміністрації
Ь / ргеоЗ/пмЛ- ^  б

План заходів з проведення райдержадміністрацією у 2019 році Всеукраїнського тижня права
на території Біловодського району

№
з/
п

Найменування заходу Строки

виконання

Відповідальні виконавці

1. Організація виступів у засобах масової інформації щодо 
реалізації та 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

до 6 грудня 

2019р.

Управління соціального захисту 
райдержадміністрації

2.

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

до 6 грудня 

2019р.

Структурні підрозділи 
райдержадміністрації відповідно 
до компетенці, головний 
спеціаліст юрисконсульт



3.
Забезпечення висвітленсової інформації та/або соціальних 
мережах стану проведення реформ у сфері політики 
центральних органів влади із зазначенням реальних результатів 
діяльності та змін у сфері забезпечення захисту прав людини

до 6 грудня 

2019р.

Структурні підрозділи 
райдержадміністрації, головний 
спеціаліст з питань внутрішньої 
політики пяйітепжя лмі ні стпя.ттії

4.
Проведення «днів відкритих дверей» в органах виконавчої влади 
із запрошенням дітей шкільного віку (екскурсії, зустрічі 3 
керівником органу виконавчої влади)

до 6 грудня 

2019р.

Відділ організаційно-кадрової 
роботи райдержадміністрації,

5.
Організація розміщення на офіційних вебсайтах інформації 
щодо проведення Всеукраїнського тижня права

до 6 грудня 

2019р.

Головний спеціаліст з питань 
внутрішньої політики 
райдержадміністрації

6.
Сприяння широкому висвітленню у засобах масової інформації 
заходів з проведення Всеукраїнського тижня права

до 6 грудня 

2019р.

Г оловний спеціаліст з питань 
внутрішньої політики 
райдержадміністрації, структурні
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Керівник апарату 
райдержадміністрації Наталія БУДОВСЬКА

♦


