
УКРАЇНА

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від мівано-Франківськ № 573"

Про проведення в області 
Всеукраїнського тижня права

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 23 серпня 2017 року № 579-р «Про затвердження плану заходів з 
проведення у 2017 році Всеукраїнського тижня права», з метою 
запровадження високих правових стандартів, підвищення рівня 
правоосвітньої культури населення та створення в Україні сильної, 
демократичної, правової держави:

1. Провести в області у період з 4 по 10 грудня 2017 року 
Всеукраїнський тиждень права.

2. Затвердити план заходів з участі у проведенні у 2017 році 
Всеукраїнського тижня права (додається).

3. Головам районних державних адміністрацій, головному 
територіальному управлінню юстиції в області (А. Гайда), департаменту 
освіти, науки та молодіжної політики (В. Кімакович), управлінню 
культури, національностей та релігій (В. Федорак), департаменту 
соціальної політики (В. Яворський), управлінню інформаційної діяльності 
та комунікацій з громадськістю (Я. Джигіта), управлінню спорту 
(О. Оклієвич), службі у справах дітей (І. Ковалик) облдержадміністрації 
забезпечити підготовку та проведення заходів, присвячених 
Всеукраїнському тижню права.

4. Рекомендувати міським головам міст обласного значення, головам 
об’єднаних територіальних громад забезпечити підготовку та проведення 
заходів, присвячених Всеукраїнському тижню права.

5. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання 
розпорядження покласти на головного відповідального виконавця -  
департамент освіти, науки та молодіжної політики обласної державної 
адміністрації (В. Кімакович).

6. Співвиконавцям розпорядження надати головному 
відповідальному виконавцю до 15 грудня 2017 року інформацію про 
виконання заходів для узагальнення та інформування керівництва обласної



державної адміністрації до 20 грудня 2017 року.
7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

голови обласної державної адміністрації І. ПасічнякйГ
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Голова обласної
• •  •  •  • • •  державної адміністрації Олег Гончарук



з

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження 
облдержадміністрації 
від І&ОУ.гОП  №

План
заходів з участі у проведенні у 2017 році 

Всеукраїнського тижня права

1. Провести у навчальних закладах Всеукраїнський урок «Права 
людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини.

Департамент освіти, науки та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації, управління 
культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, головне 
територіальне управління юстиції 
в області
8 грудня 2017 року

2. Організувати та провести у навчальних закладах, закладах культури, 
військових частинах тематичні заходи інформаційного, освітнього та 
виховного характеру (лекції, бесіди, зустрічі за круглим столом, правові 
конкурси, ігри, змагання тощо).

Департамент освіти, науки та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації, управління 
культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, головне 
територіальне управління юстиції в 
області
4-10 грудня 2017року

3. Організувати виступи у засобах масової інформації з питань 
реалізації і захисту прав людини, у тому числі учасників антитерористичної 
операції, членів їх сімей, внутрішньо переміщених осіб та постраждалих 
внаслідок зазначеної операції.

Управління інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації,
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департамент соціальної політики 
облдержадміністрації, 
департамент освіти, науки та 
молодіжної політики 
облдержадміністрації 
листопад - грудень 2017року

4. Провести науково-практичні конференції, зустрічі за круглим столом, 
дискусії, майстер-класи провідних юристів, присвячені проблематиці прав 
людини, захисту прав учасників антитерористичної операції, членів їх сімей 
та внутрішньо переміщених осіб, за участю представників органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських 
організацій, політичних партій, народних депутатів України, діячів науки і 
культури.

Вищі навчальні заклади, управління 
культури, національностей та релігій 
облдержадміністрації, департамент 
соціальної політики 
облдержадміністрації, головне 
територіальне управління юстиції 
в області
4-10 грудня 2017 року

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

Головне територіальне управління 
юстиції в області 
4-8 грудня 2017 року

6. Організувати проведення книжкових виставок, презентацій видань 
про права людини та іншої літератури правового змісту, ознайомлення з 
матеріалами, представленими на них; оформлення у військових частинах, 
навчальних закладах, закладах культури, інших установах та організаціях 
тематичних стендів.

Управління культури, 
національностей та релігій 
облдержадміністрації, департамент 
освіти, науки та молодіжної політики
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облдержадміністрації 
4-10 грудня 2017року

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

Головне територіальне управління 
юстиції в області 
4-8 грудня 2017 року

8. Організувати розміщення на офіційних веб-сайтах інформаційних 
банерів та їх наповнення матеріалами, що стосуються проведення 
Всеукраїнського тижня права.

Управління інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації 
4-10 грудня 2017року

9. Сприяти широкому висвітленню в засобах масової інформації заходів 
з проведення Всеукраїнського тижня права.

Управління інформаційної 
діяльності та комунікацій з 
громадськістю облдержадміністрації 
8-13 грудня 2017 року

Директор департаменту 
освіти, науки та молодіжної 
політики обласної державної
адміністрації Віктор Кімакович


