							
ПІДБИТО ПІДСУМКИ ПРОВЕДЕННЯ ТИЖНЯ ПРАВОВИХ ЗНАНЬ У РАЙОНІ

	Протягом другого тижня жовтня-місяця 2011 року проведено Тиждень правових знань у Воловецькому районі.
	Відповідно до Плану проведення Тижня правових знань у Воловецькому районі з 3 по 7 жовтня 2011 року, затвердженого рішенням районної міжвідомчої координаційно-методичної ради з питань правової освіти населення від 22.09.2011 р., в пропаганду правових знань серед населення включилися крім управління юстиції, відділи освіти, культури та туризму, служба в справах дітей районної державної адміністрації, прокуратура та районний відділ внутрішніх справ Воловецького району.
	Зокрема, начальником управління юстиції Пижиком Е.В., за участю прокурора Воловецького району Воловецького району Романця Ю.М., начальника районного відділу міліції Файта Л.Л.,  оперуповноваженого кримінальної міліції у справах дітей Бедьо Ю.В.,   проведено зустрічі з учнями 9-11 класів Воловецької, Верхньоворітської та Нижньоворітьскої  ЗОШ І-ІІІ ступенів. В ході зустрічей, зокрема, були порушені питання щодо прав та відповідальності неповнолітніх.
	Заступником начальника управління-начальником відділу державної реєстрації актів цивільного стану Медулич І.Я., за участю начальника служби в справах дітей  Шусти М.Д., та спеціаліста Крижанівської Н.М., проведено навчання з учнями старших класів Воловецької ЗОШ І-ІІІ ступенів на тему: ”Захист прав неповнолітніх дітей згідно чинного законодавства”.
	Спеціалістами  Воловецького районного управління юстиції Балаж С.Б. та Мадяр Н.В., проведено навчання та ігрові вправи з правового виховання на тему “Права дитини” для  вихованців Дошкільних навчальних закладів смт. Воловець №2 та №4. 
	Правовою освітою під час проведення в районі Тижня правових знань було охоплено 450 школярів і вихованців дошкільних закладів.
	Відділом культури та туризму районної державної адміністрації у районній бібліотеці було оформлено виставку юридичної літератури, зроблено добірку матеріалів правового характеру.
	Керівництвом районного управління юстиції  5 жовтня 2011 року проводилась “гаряча телефонна лінія”, на яку звернулося 2 громадян.
	6 жовтня 2011 року з нагоди Дня юриста в малому залі районної державної адміністрації було проведено урочисте засідання, на якому юристів району привітав начальник районного управління юстиції Пижик Е.В. та керівник апарату райдержадміністрації Повідайчик В.І.
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