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плАн зАход1в
3 питань орган|зац1! обговор€ння зм|н до 1(онституц1! )/кра!ни щодо

децентрал|зац!! дер}|(ав!1о! влади

Б1дпов1дальн|1ерм|н
виконання

0сновн1 заходи

1{овтун 1.}о.05.06 .2014

1{онституц|т 9кра|ни щодо

децентра.т1|зац|| дер)кавно! влади на

навчанн| з пРац|вникам|4 районно]
дер)кавно[ адм|н|страц|| та каАРовим

1{овтун 1.}о.12.06.2014Фрган|зувати обговорення зм1н до

1{онституц|т }кра|ни щодо

децентрал|зац|[ державно] вт|адут на

сем|нар|-нарадт з с|льськими2

селищнимиголовами,9€кретщям|4
|

м1сцевих рад
Фтчена1шко }}!1.А",

с|льськ!, €€лищн!
голови

\9.06 .20143абезпеч ити проведен ня Аня зустр1чей

в трудових колективах та з активом

населених пункт!в району за темо}о

<<Аецентр ал\затд|я владут в ун|тарн|й
}кра]н|>>

€|льськ|, €€лищн1

голови
2з.06-

18.01 .2014
"' }кра|ни щодозм|н до 1(онституц1'

децентрал|зац|| дер)кавно| влади |з

залученням громадськост|
Фтчена1шко м.А.,
1{оваленко о.в.
1]]умейко с.Б.

на час
обговорення

3.б*"ечити 1широке висв!тлення

заход|в, що проводяться у рамках
обговорення зм!н до 1{онституц1т

}кра| ътл4 щодо децентрал!|зац||

дер)кавно| влади



1 7н 3 4

6. €прияти робот| |ромадсько[ Ради при

'{уц|вськ|й районн|й дер)кавн|й
адм|н|страц||, спрямован|й на

роз'яснення т[уттань щодо
децентр ал|зац|| дер)кавно] вл ад|4

на час
обговорення

Фтчена1шко й.А.

7. Розм|стити на оф|ц|йному веб-сайт\
; 

\, !! ]] ! . ..'

районно1 дерх{авно1 адм1н1страц11

розд|л <Фбговор}оемо зм|ни до
1(онституц|т }кра[ни з питання

децентр ал|зац|| дер)кавно] вл ади>>

на час
обговорення

Фтчена1шко Р1.А.

8. Фрган|зувати у 9уц{вськ|й
центральн]й районн|й б1бл1отец!,

1(очетоцьк|й, Р1алин|вськ|й,
Бсхар|вськ|й б|бл|отеках-ф|л|ях, А€ д]е
прощама <Б|бл|ом|ср>, Аоб|рку оайттв

щодо зм|н до 1(онституц1т }кра[ни з

питання децентра]1|зац|| дер)кавно?
владу| для користування населення

на час
обговорення

1{уле1пова т.в.

9. Фрган|зув ати в б|бл!отеках-ф|л|ях кз
.'{уц[вська районна централ|зована
б1бл|отечна система) доб|рку
пер|одичних в|4дань щодо зм|н до
1{онституц!т }кра|ни з г[итання

децентрал|зац|| дер)кавно] вл ад|4

на чао
обговорення

1{улетттова т.в.

10. 3абезпечити обговорення зм|н до
[{онституц|т укра|ни щодо
децентрал|зац!] дерх{авно| влад|4 в

!кра[н| на ът'ФаА?!,, сем|нФ&\,
навчаннях, зас|даннях ком|с|й

на час
обговорення

(ер|вники
структурних
п|дрозд|л|в

районно]
дер)кавно]
адм|н|страц||

11. |{ро проведену роботу |нформувату|

районну дер)кавну адм|н|страц|то через
в|дд|л масових комун|кац|й апщату

районно| дер)кавно| адм|н|страц||
зг|дно з додатком

до 15 числа
ко)кного
м|сяця

1{ер|вники
структурних
п|дрозд|л|в

районно|
|о

дер)кавно1
адм|н|страц|[,
с|льськ|, 9€лищн|
голови

}(ер1вник апарату
район но! дер)кавно! адм1н1страц1|

Фтчена1шко 62 7 т|

\
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