УКРАЇНА
Красноармійська міська рада
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови

від 08.11.2011 № 317рг
м. Красноармійськ
Про затвердження заходів
з проведення у 2011 році
Всеукраїнського тижня права

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.08.2011
№777-р

«Про

затвердження

плану

заходів

з

проведення

у

2011

році

Всеукраїнського тижня права», розпорядження голови Донецької обласної
державної адміністрації від 30.09.2011 №515 «Про проведення у 2011 році
Всеукраїнського тижня права», керуючись статтями 42, 59, 73 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», -

1.Затвердити заходи з проведення у 2011 році Всеукраїнського тижня права,
( додаються).
2. Відповідальним за виконання заходів надати інформацію про їх виконання
до юридичного відділу виконкому міської ради в термін до 12.12.2011 року.
3. Координацію роботи з виконання даного розпорядження покласти

на

юридичний відділ виконкому міської ради (Кіш), контроль – на керуючого
справами виконкому міської ради Ярову Н.П.

В.о. міського голови

Г.О.Гаврильченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням міського голови
08.11.2011 №317рг
ЗАХОДИ
з проведення у 2011 році Всеукраїнського тижня права
№

Назва заходу

1

Виставки літератури з
питань дотримання прав
людини та дитини в Україні
та світі в бібліотеках
навчальних закладів міста та
бібліотеках міста
«Круглий стіл» за темою:
«Формування громадської
свідомості учнів через
вивчення прав людини в
правових, історичних та
філософських курсах»
Проведення у навчальних
закладах міста виховної
години «Права людини в
Конституції України»
Шкільні лекторії
«Забезпечення права на
освіту», «Школа як
громада», «Дотримання прав
людини в Україні: реалії та
перспективи»
Зустріч з молоддю щодо
правових питань реалізації
державної молодіжної
політики
Тематичні заходи для учнів
1-11 класів інформаційновиховного характеру (бесіди,
зустрічі, правові конкурси,
ігри, змагання, засідання
дебатних та євро клубів
тощо) присвячені
проблематиці прав людини
Зустрічі з працівниками
підприємств, установ,
організацій, населенням з
питань реалізації і захисту
прав людини

2

3

4

5

6

7

Дата
проведення
05.1210.12.2011
року

Відповідальні за виконання

08.12.2011
року

Відділ освіти міської ради
Комітет у справах сім*ї та молоді
міської ради

05.12.10.12.2011
року

Відділ освіти міської ради

05.12.10.12.2011
року

Відділ освіти міської ради

07.12.2011
року

Комітет у справах сім*ї та молоді
міської ради

05.1210.12.2011
року

Відділ освіти міської ради, Центр
соціальних служб для сім*ї, дітей та
молоді

05.1210.12.2011
року

Юрисконсульти:
КП «Красноармійськтепломережа»,
КП «Красноармійськводоканал»,
КП «Красноармійський центр
єдиного замовника»,
КП «Управління міського
господарства», відділу освіти міської
ради, управління праці та

Відділ освіти міської ради, відділ
культури та охорони культурної
спадщини міської ради

8

9

10

11

Проведення в навчальних
закладах міста лекторії з
питань профілактики
негативних явищ,
пропаганди здорового
способу життя, бесіди за
темою: «Відповідальність
неповнолітніх за скоєння
злочинів та адміністративних
правопорушень»
Проведення в навчальних
закладах лекції за темою:
«Забезпечення прав людини»
Розроблення методичних
рекомендацій, буклетів,
інформаційних листів з
питань захисту прав людини
Надання малозабезпеченим
верствам населення
безоплатної правової
допомогу з питань захисту
прав людини

05.1210.12.2011
року

соціального захисту населення
міської ради, Красноармійської ЦРЛ
Центр соціальних служб для сім*ї,
дітей та молоді, служба у справах
дітей міської ради, відділ освіти
міської ради

05.1210.12.2011
року
06.1210.12.2011
року

Відділ освіти міської ради, Центр
соціальних служб для сім*ї, дітей та
молоді
Юридичний відділ міської ради

Грудень
2011 року

Робоча група з питань надання
безоплатної правової допомоги

Керуючий справами виконкому міської ради

Н.П.Ярова

