ВІДБУВСЯ  ТИЖДЕНЬ  ПРАВОВИХ  ЗНАНЬ

	У Воловецькому районі традиційно пройшов Тиждень правових знань з 7 по 11 жовтня. Цей захід приурочений до Дня юриста, який щороку відзначається 8 жовтня.
	Акція проводиться з метою підвищення рівня правової культури громадян, створення належних умов для набуття широкими верствами населення правових знань та навичок у їх застосуванні.
З нагоди професійного свята у районній державній адміністрації відбулись урочисті збори.
Учасників зборів привітав начальник управління юстиції Е. В. Пижик, який щиро побажав усім міцного здоров'я, щастя, життєвих гараздів та нових професійних перемог.
Від імені районної ради юристів району вітав заступник голови районної ради В. С. Лакатош. Він висловив вдячність всім, хто своєю щоденною працею забезпечує соціальний захист прав і свобод наших співвітчизників, хто словом і ділом утверджує справедливість та законність. До цих слів приєднався заступник голови райдержадміністрації І.В. Сличко, який висловив впевненість, що зусилля, які докладають юристи у професійній діяльності, будуть винагороджені довірою і повагою громадян.
	07.10.2013 начальником районного управління юстиції спільно з старшим прокурором прокуратури Воловецького району та суддею Воловецького районного суду проведено правовиховний урок з учнями 10-11 класів Воловецької ЗОШ І-ІІІ ступенів.
	Начальник управління юстиції Е.В. Пижик, зокрема, розповів учням про роботу районного управління юстиції та його структурних підрозділів.
	Старший прокурор О.І. Балаж висвітлив питання щодо повноважень прокуратури, впровадження ювінальної юстиції у законодавство України. Також розповів про новий Кримінально-процесуальний кодекс України в частині його застосування щодо неповнолітніх.
	Суддя В.А. Вотьканич провів екскурс в історію права України, а також розповів про місце та роль судочинства в  суспільному житті держави.
	Активно працювала громадська приймальня Воловецього районного управління юстиції, до якої цього тижня звернулось 7 громадян за наданням безоплатної первинної правової допомоги. 
	На «гарячу телефонну лінію» до районного управління юстиції звернулось 5 громадян.
	З нагоди Тижня правових знань у всіх школах району проводились різні заходи, зокрема: лекції, бесіди, виховні години, брейн-ринги, турніри знавців правознавства, вікторини, конкурси малюнків на правову тематику, години права тощо.
	Бібліотеками району проводилась виставка юридичної літератури,  були оформлені стенди на правову тематику».


Начальник управління                                                                            Е.В. Пижик

