УКРАЇНА

ВАСИЛІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації

№ 552

29.12.2017

Про план заходів щодо реалізації
у 2017-2019 роках проекту
«Я маю право!»
Керуючись
статтею 25 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», відповідно до Указу Президента України від 18.10.2001
№ 992/2001 «Про Національну програму правової освіти населення», на
виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 638-р
«Про реалізацію право просвітницького проекту «Я маю право!» у 2017-2019
роках, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20.10.2017
№ 552 «Про реалізацію право просвітницького проекту «Я маю право!» у 20172019 роках» та з метою підвищення рівня правової освіти та культури
населення, створення належних умов для набуття громадянами правових знань,
а також забезпечення їх конституційного права знати свої права і обов’язки:
1. Затвердити План заходів з проведення у 2017-2019 роках правопросвітницького проекту «Я маю право!» у Василівському районі (далі-План
заходів), що додається.
2. Керівникам
структурних підрозділів райдержадміністрації
забезпечити виконання Плану заходів, зазначеного в п.1 цього розпорядження,
та інформувати про хід його виконання відділ освіти райдержадміністрації до
20 числа останнього місяця кварталу.
3.
Рекомендувати головам міських, сільських, селищної
забезпечити виконання Плану заходів згідно п.1 цього розпорядження.

рад

4.
Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на голову
райдержадміністрації Кошеленко В.О.
Голова районної
державної адміністрації

В.О. Кошеленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови

районної державної адміністрації
від 29.12.2017 № 552
ПЛАН
заходів щодо реалізації у 2017-2019 роках проекту «Я маю право!»
№
п/п
1
1

2

Заходи
2
Визначення актуальних соціально
значимих блоків, спрямованих на
захист прав громадян, відповідно
до потреб району для проведення
інформаційно-просвітницьких
кампаній
Розробка та розповсюдження
серед
населення,
установ,
навчальних
закладів
інформаційних
друкованих,
електронних
матеріалів
на
правову тематику відповідно до
інтересів цільової аудиторії

Термін
виконання
3
Протягом 20172019 років

Постійно
протягом 20172019 років

4

Висвітлення заходів з реалізації
проекту у засобах масової
інформації та веб-сайтах

Протягом 20172019 років

5

Створення
та
трансляція
соціальних аудіо- та відеороликів
на правову тематику у засобах
масової інформації, громадському
транспорті, громадських місцях
Опитування
та
заміри
громадської думки

Протягом 20172019 років

6

Протягом 20172019 років

Виконавці
4
Відділ
освіти
райдержадміністрації

Відділ
освіти
райдержадміністрації,
відділ
внутрішньої
політики та зв’язків з
громадськістю
райдержадміністрації,
відділ культури та
туризму
райдержадміністрації
Відділ
освіти
райдержадміністрації,
відділ
внутрішньої
політики та зв’язків з
громадськістю
райдержадміністрації,
відділ культури та
туризму
райдержадміністрації
Відділ
внутрішньої
політики та зв’язків з
громадськістю
райдержадміністрації
особи,
уповноважені
рішенням виконкомів
міських, селищної та
сільських рад, відділ
культури та туризму
райдержадміністрації

2
Продовження додатку
1

2
3
8 Організація та проведення у Протягом 2017навчальних закладах заходів
2019 років
7
інформаційного
та
правоосвітнього характеру «Я маю
право!»
8
Організація
проведення
Щороку
Всеукраїнського конкурсу «Я
протягом
маю право!», присвяченого квітня-червня
Міжнародному дню захисту 2018-2019 років
прав дитини

Керівник апарату
районної державної адміністрації

4
Відділ
освіти
райдержадміністрації

Відділ освіти, відділ
культури та туризму
райдержадміністрації

Ю.А. Таран

