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Про затверджений плану заходів 
щодо участі у проведенні у 
2017 році Всеукраїнського 
шжші нрава

Відповідно до пункту 2 розпорядження І\:і'"»іпеіу Міністрів України від 
23 серпня 2017 року № 579-р «Про за і вер епші плану заходів у 2017 році 
Всеукраїнського тижня права», Положення про Головне управління 
Держгеокадас гру у Тернопільській облає і і. і вердженого наказом Державної
служби з питань геодезії картографії і« ру від 17 листопада 2016 року №
308, на виконання пункіу 2 наказу Де ржі ео лдасірч від 20.09.2017 № 192 «Про 
затвердження плану заходів щодо \ча іі у проведенні у 2017 році 
Всеукраїнського 
тижня права»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план заходів Голиші ні правління Держгеокадастру у 
Тернопільській області щодо участі > прив пні ) 2017 році Всеукраїнського 
іижия права, що додається.

2. Юридичному управлінню заболи ні ‘сведения заходів згідно 
встановлених термінів.

3. Контроль за виконанням нього нака>' пиаю за собою.

В.о. начальника
Головного управління ----  В.А. МАРТИНЮК

ГУ Держгеокадастру у Тернопільськійобласті

259 від 02.10.2017



ЗАТВЕРДЖЕНО

1 Ілказ Головного управління 
Держгеокадасту у 
Тернопільській області

0 2 / С . А С Ґ *  N°

План
заходів Головного управління Держгеокада іу у І ерпопільській області щодо 

участі у проведенні у 2017 році Всі країпеького тижня права

.49 Назва заходу Відповідальний
виконавець 

за проведення 
заходу

Термін
проведення

заходу

1
Організація виступів у засобах масові
інформації з питань реалізації і зачне і

• Юридичне прав людини, у тому числі учасників г■ .. правлінняантитерористичної операції, членів г  г 

сімей, внутрішньо переміщених осіб І ? 

постраждалих внаслідок зазначеної 
операції

листопад -  
грудень

п

і

|_

Проведення навчань з праці впни 
підприємств, що належать до о [  і )ридичне 

управління Держгеокадасі ру, які ііравління 
здійснюють діяльність на терн ГОРІЇ 

Тернопільської області з ии гань реалі.. 
і захисту прав людини

4-8 грудня

3 Забезпечення надання безоплатної ...Юридичнепервинної допомоги населенню і німаг  ..........  правлінняреалізації і захисту прав людини
мережу громадських приймане

4-8 грудня

4 Розміщення на офіційному веб^
Головного управління Дсржгеокач .
Тернопільській області інформаційнії _ у . .. . управління банерів та наповнення їх матерій кім

стосуються проведення Всеукраїпсі кн

тижня права

4-10 грудня

В.о. начальника 
Юридичного управління О.О. Кащишин


