
.{угу[вськА РАйон!{А дшРл{АвнА Ад/1п{!стРАц|'{
хАРк1всько| оБлАст|

РозпоРядж!]ння

головд р!йояпо1державяо1

х" 3у/чут1в

про 
'!твердженвя 

пл'пу здход'в
щодо учаФ! чут!ъськог0 району
у пРоведевв| у 20!3 роц;
всеукрд1нськФг0 тшж$я правд

випов!дво до указу президента уФа|ви в!д 08'12.2008 ф 1149/2008
"пРовсчкра]нськийт'ждевьлРаи''' Розпорядженнякаб;неч
м1н;стр'в ущатяи ви !4.08.20!] л. о]'_р -про 1атвердження план} ]ф';в 1
проведення у 201з Роц! всеукра|всь|Фго т'жня права''. розпорядхеяяя голови
харк;всью'' обласно| дерхавяо'| адд!!н!стац|1 в;д 30-09.20|3 л, з89 "про
затвердхенг|я [лаяу зжол!в щодо г{аст' харк!всь|Ф| мласт; у пРо@девн; у
201з Роц; встща']нською пхяя праи'!, Ёр1твпсь стапями 6, з9 за|Фщ
укра]ъи "про м;сцев! деРхавн; адм;я!ст!ц|!"';

! . запеРд!т! [ьан заход;в щодо участ; чуцтвського Райояу у проведенн|
у 20!з роц! всеукра]ъського тихш праи (дш; _ тьд зцод1в), що додасться'

2. сФукт) Рним лиро]д!лам раионяо{ !ерж6вяо1 а.0 м;н;с !Ра] ;1:

2' 1. за6езпеч!в вн!Фванвя [ьаву заход;в.
2.2. !нфорча!'ю пРо виюнаннл план} заход;в нада1и до юрРдичного

в1дд!лу апарац Райояяо1 державво1 адм|я!стац1| (мовахова о.о.) до
16.12.2013.

з. Реюмендувати теРюР;Фьним ор.анач центрФьнлх ор.ая;в
в'кояавчо| влади, оРгмам м!сцевог0 самоврядування]
в!д1ов!двльн; виюн!вш: !а проведеяня зшдовэних ]цод;в ] пРоведення )
чугутвсьюму Район' у 201з роц! всеукра!ъською пхня пРам:

з.|. забезпеч'т! викояаяяя гиаяу з*од;в.
] 2' {н6ормац|ю про виконання |ьаяу ]ахо';в нщ1ати !о юРидичяог0

в;дд!лу апарац районно! деРжФво| ад';в;стдц;] (мояахова о.о.) до
|6.\2.2о\з.

,. юридпнот} в;д,д!!) аларац районнот держдно1 а]м!н;ст.ц!]
(мол*о& о.о.' ;нфор!)&!и юлов) районно1 державно1 аду;н:стао;1 лРо
виюншня ро}поряд^ення чере' сепр конто1ю дара} раионно1 !еРжшно_1
адм'н!стац;1 до |8.|2-20!з.

'асцпника Флови районно1 деР^авно1а!м;н;с!Рацию к варже1нова .

в.в. лоБойчв,нко

_ -.1



зАтввРдквно

Розпорядження голови
районно] державно1 адм;н|ста !;_1

!'}}-4!ё!22!ум з:'

плАнзАход1в
о|одо уч3ст! чуттвськош Рдйо!!у у проведевп| у 2013 роц! вс€укр:!|вського тижпя прдвд

пфокявя [ь.яу заход|в з
проведепвя у 20|3 роц!

всеукР!!]пського тяжвя пр!ва,
здтмрд*с!!ого

розпоряджевням каб!вету
м!п|Фр1в укрд1н. ви

14.08.2013л} 6!!-в

захи з провсдепвя у 2013 рц1 на
ърптор!! чут!ъського Району

випов!дальн! в{копдв!!!

! 2 .з 4 5
!. провфтп у я3чмьяих

всеукра|вський урок
].1. провеФи виховя{, т€мапчв!
з*оди <права людия0, <мо|
права та обов'язк0 у
загшьнфсв|тя'х

09 грудвя
20| з року

в;дд;л осв;т' районяо1
дерхавно"1 адм|в;страц!|,
слухба у справах д;тей
районно] дерхавяо|
адм!н;стац||, в;дд;л у
спРав* молод; та спорц
Райояно! дерхавяо|
3дм;н;стац!1, ю!'д!чяий
в!ддй апарату 9айовно1



фган!зувати та провесп у
вшчдьвпх зашадд' закладах
чльт}?и. тематичн; з3оди
;нформац;йвого' Фв!тнього та
виховного характ€ру (лекц;1,
6ес;д'' зуст;ч; за круглим
столом, правов| ковкурси! |Ри!

2.|. провестп коячрс малюнк;в
(право у хипь сеРед учя!в 1 8
0ас!в загдьяфсв;тн;х яавчальних

09_ 1з

Рудня 201 з
в!дд;л осв;ти райовно'{
дерхавно1 адм;в;сФац;|

2.2' п!дмуват! ! провесп бес!ди
!]1я учп;в 5_8 шФ;в
за@ьнфсв'тйх
зюад!в за темою: (мот прша>

09_|з
грудвя 20!3

в;дд;л осв;ти райояно1
деркавно| адм|н;страц||

2.з. за6езпечят' }чаоъ у
всеу[?атяськ;й учя;всьйй ол;мп!ад;
з праюзвавФм (1] Фап) учн|в 9_!1
клас|в загал ьноосытп;х ядчмьвих

|5 гРудвя
20|з року

в;дд!л осв!ти райовно|
державно{ адм!н;сфац!'

2.4. зыуч'т' до ти_подорож|
учн!в |-4 мас;в загшьяоосв;тн!х
в3чдьвпх зашад|в (права у

09-11
грудв' 20!3

в;дд;л осв!ти райояво'|
державно| адм!н;сФац;!

2.5' пРовФт! 6рейя'р'яг (зм.ни у
закояодавФв] укра]:ни) для учн;в
старших 0ас;в загмьнфсв;тн!х
навчшьних зашад!в

09_ |з
грудв' 20|]

в!дд!л осв;ти районно!
дерхшно'{ адм!я|ст!ац|!

2.6' пРовеоп !)|' у'н!в
зашьноосв!тн1х
за10ад;в <1оридич!ий 6о0ую з

09-14
тудш 20|3

чуцьське м;сь[?айояяе
улРавйнш юстиц|| ухарк'вськ|й о6ласт;

|



питань прав людияи

2.7 - пРофсти зас!дшня (круглою
столу'' лравов; де6ати' бфии'
пРФв! д;доп дв учв1фько;
молод; з п!тавь цив;льяою'
с;мейяого та крим!нального

09-14
тудяя 20|]

чуцтФые м;ськРайояне
упраш!вяя юстпц;1 у
харк;вськ!й област!

2.8. орвя{зумти щоведеяня
з!вять у систем! слух6ово1
л;дгФовкп з питань реал!зац]| 1

з*исту прав людипи в д!яльяост|
правоохоровя!х та судових орвя|в

09-13
щудня 20| з

чуц1вський Рв о

чуц|Фького
печейзькою район!в)
гумвс укра|пи
харк!Фьк!й йласт;

2.9. про@Ф! тематичв!
оРгш;за0йй юд!вп <м!хнародя]
правов! сга!даРт! 1 права люд!в' в
уца]'яи: едв!сть ; в!д!|;ян;сть>

09-| з
грудня 201з

в!дд;л культури ! цризму
районяо[ 'дерхавяо|
адм!я!стац|]-' юрпдичняй
в;дд;л апаРар райо!!о|
дерхавяо'' адм'я!ст!ац;!

2.10' провести зусц;ч_д;шог
<кр'м1яшьяяй кодекс уща1ни'

|0 тудня
20|з роц

в!дд;л культ$и ! чризму
!айоняо| деРхавяо1
адм|я|стац!]'' юридичв'й
в;дд;л апаРац Райояно''
державяо'' адм!я!ст9ац;;

2.]!. фтан;зуват' та пРовеоти у
загальяфсв;тя;х
зшадм району лекц!] та бес]ди з

учнями та батьк|вською
г!юмадськ;сФ з питань !ем!зац|]

09,14
тудяя 201з

упраш;явя ековом!чного
розвитку 1 торЁвл; райовво!
дерхавво| адм!н!отрац!|

|



з' ф.ан;зувати виступи у засобах
масово1 1яФоРмац;1 з ппяь
реал|зац!'] | захисц прав людяни

з'1. провести виступи у засо6ах
мФово; ;нФормац!| (друкован;' яа

рад;о. телебачеян; тощо) з питавь
реш;зац;"1 | зцисту прав людияи

01-20
Рудв' 20|3

чугу!вське м1оькРайовне

)праш!яяя юстпц;] у

з.2. п1ддоювка та випуск пеРедач;
(правовяй коментар' ва тРк
чугу]вщини <слобоканка)

09-14

Фудш 2013
ддреюор тРк чуц!ъщив!
<сло6ожа!кФ шумейко
с.Б., юридичний в1дц!л
апарату район3о; деРхавнот

].]. орвя!зувати висцпп |

публ;кац;| та засобах масово|
;!формац;1 з питань реш!зац!|
захисц прав людини з акцентом ва
правове за6езпечеяяя л!каР1в та

0!-20
тудяя 20! з

в|дд!л охорони здоРов'я
Районво]; деРхавяот

з-4- ощбл;цъат!
вачальвика координац!йно| Фупи
з пивяь зц!сту прав спокивач;в

01 -20

Фудвя 201з
в]дд;л ро]витку спохивчого
р!пку та п;дпр'€мв'цтва
райовяо1 дерхавяот

провести нФчаи!я' лекц1|'
бес|ди з прац]вниками
л!дпр!€мств' устапов
орвн!зац!й з ппдь Реш;зац;| ;

захисц прав людиви

4.1' провести д!я щудових
колектив;в п!дпри€мств' установ
оРтав;зац;й ко!сультац;| з литань
Реш!зац!т ; зц!сц прав людияи та
лекц'йву рйоту
(пр'нцип' м;жнардвого за\исц
лРд людияи), <осо6ливост!
правово.о регулюваяяя вйносин

09- |4
Фудня 20!3

упраш!няя прац!
соц|ального |,&\псту

Райояяо]
дерхавяо'{ адм!в;стра{|
сп!льяо з чуптвським
м;сьхрайонним упраы!вшм
юстиц;[ у хаРк!фьк!й
област] (оекомендоваво)

!-



отосовяо права пРиватяо! влаоност!
на об'сюи веР}хомою майна',
(право сп.льно| в'асност;''
(викованяя Р;шевь суд!в ъ ;нших
орган;в'. €агальн; засади
с!мейвого та цив;льного
заководазстш> тощо
4-2- г1рофФи лекфт
пРац!вняками п!дпРисмсгв. устаяов
п орвя;зац;й з ппань ред1заф|
лрав томадян у сфер| пенс;йного

09-14
тудвя 201з

упраш|нм пеяс;йяого
фовду укРа]яи
чуц1вському райоя;

4-з- првест! сем;нари
лрац!вяиками п!дпрясм.тв] установ
п орган!зац;й з лшань Реш;зац;1
зшощ укра1яи (г1Ро зайяяйсть

09-! 4
Фудня 201з

упраш!яв, пРаф
соц!а}ьвого захвсту

Районяот
державяо'' адд|;н|страй1
спйьяо з чуц1вським
м1ськрайцеятром зайяпост;

5. забезпечити через мереху
громадськ!х прпймдеяь
падаян' безоллатао! первияно1
правою', допомоп яаселевню з
пипяь реал;зац!1 | :)ахяст прав

5.1. провес1'я сп;льний особистий
прийом ф!б, як! потРе6}ють
безоплатно[ лервивло| пРавово!

09 Фудм
20|3 року

юридпч[1ий в;дд!л апарату
районно1 деркавво|
адм!н;сФац!| сп;льяо з
чуц1вськпм м;ськрайоняим
управл]нням юстиц]|
хаРк1юьк|й облФт;

5-2. фгая!зуват! яадаяяя праюво1
допомом з питавь ре&п|3ац|] лрава
м€дичя!х лрафв!иЁв ъ пац!.нт;в

|0-14
грудня 201з

в!дд;л охорояи здоров'я
райояно| дерхавно]
адм!!;сФац;!'. юридичвий

!



6

зшад|в охорони здоров я яа в!дд1л шарату раионно1
дерхавяо1 адм1в'стоацп

5.3. забезпечитв через мережу
гРомадськ!х пРиймшень надаяня
беюплатяо] первинно'1 допомоги

питавь реш!заф1 ]

захисц прав споживач!в

10 14

фудня 20!3
юридичний в|дд1л апарац
райовно1 деркавно|
адм;н;стац;[ сп!льяо з
чуц]ъським м;ськРайоняим
управлнням юст'ц!|
хаРк;вськ;й област|

презешац|й в!даяь про пРам
людияи та !ншо| л;тератури
лРавового зм1оц' озвайомлепяя
з масР!дами, представленимя
ва вих; оформлеявя у

навчшьн!х закладах] загладах
чльцри' ;нш!х установах п
оргав!зац;ях вматичвях стеяд|в

6.1. оформит' тматичн; с€нди
пРо лрФа людиня в укра{в| та
провести годия! сп;лчванш на
вму: "право' мордь, традиц{]''

09-13
туд!я 20| 3

в;!д!л культур! райояяо]

в|дд|л осв!ти районно]

с1льськ1' селищл' Рад!
Фекомеядовано), /ч
А 2467 (рекомеядрваво)

6'2. оРга!;зувати про@деяня
квихково| "пРава
люд!я! 3 укра]ъському

09-14
г!удяя 20|]

в;дд;л культури ; 1уризму
райояно| державнот

6.з. орвв]зувати (нижков;
в' ставки л;1€Рацри пРавового
зм;оц в 6;6л;от€@
загшьяофв;тя;х
зашад|в "стор!вками |стор;|

о9-|4
гРудяя 20]3

в;дд|л осв]т' райояно|
державно! адм;л;страц;|

!*_.



розвитч закон;в]]' оформити

6'4. ортав;зувати висввку
яауковФпопулярно1
методячно1 л;терацРи, офрмш
тематвн; с€вди з проблематики
дощ!манпя пРш людияи в
д;яльяост1 орган;в ввутР!шя;х

09-14
гРудня 20|3

року

чуц!ъський Рв о

чуц1ъоького
печев!зьког!) райов;в)
гумвс укра1ъп
харк|вськ;й о6л@т!

6.5- оформити у зашадах охоРонп
здоРв'я €мапчн; Февди з питань
решъац;| прав людини

о9-14
тудяя 201 з

в.дд;л охорон! здоРов'я
райояно1 дер*авно|
адм|н|стац!1'' комуншьв'й
за@ад охорояи здоров'я
<чуц]ъФи ценФальва
райовна л!карш ;м. м.1.

7. провести яау(овФпрап!чя1
конфереяц;''' зустр;ч! за {туглим
сголом, дисчс;1, майс€Р шаси
пров|дяих юрист]в. присыче!;
проблематиц; пРав людянп] за
г{асф представник;в ортан!в
викояавчо! шад!, оРвн!в

пол!тячних паРт;й, яаРодяв
депщат;в укРа|я!, д;яч{в яауки

7.\- фган|зувати зустр;ч!
прац;вник;в суду з учяями
загшьноосв!тн!х
замад!в за темою: "особливосг;
судоусФою в укра]ъ!"

09'1згРудяя
20!з року

в!!ц|л о.в!ти райояяо|
державво[ адм;н1страц]]

!



7.2. п;дгочвати п провести
тематичв; зуст!ч! батьк!всько|
громадськоФ1 з пРац;в!иками
м!сцевих орган!в влади д;льничими
!яспекторами за вмою: '!м'
пра1!ю€мо для наооду''

2013 роху
в!дд!л осв1т! районяо|
дерхавно]; адм!н!стац;]

7.3. пРовфти прапичн! сем;нари
!)1я учн!в старших шас;в
зашьяофв;тя;х
заклад!в за темою: "що робли .

яю!о по!уш]уютюя ваш1 лрФа?"

09_!згРуд!я
20!з рц

в;дд;л осв;ти райояво1
державво! адм;н|стац!т

7.4. провестп "кРугл!й ст;л" за
участю вчител!в та учя!в
яавчшьних зашад|в за кмою:
"осяовя; пРам ; обов'язк!

20|з роч
в;дд;л Фв;ти Райояно-|
державно] адм;н1стац!|

8 спРияти шиРокому висв;тлевню
в засобах масово| !яФорма{'|
зцод!в з проведенн'
всеукра]ясько!\) тижня прам

9.1. сприяти широкому
висв;тленф в засобц масово1
!нформац;1, в тому числ; на веб-
сайй чуц!ъсько| Районяо1
дерхавяо1 адм|н;сФац!|

09-14
Рудш 20|]

в1дд!л масових комун!кац!й
апарац Райо!яо1 деРх@яо|
адм;н;стац!]-' томздсько_
;пфоРмац|йва
чуц]вщяни 'краФэя
звезда'' (оекоме11домяо)

кер!вн!к дпдрдту райо!вот
державпо| адм;л!страц!'|

|

|-!о_ ковтун


