
8зято
на ко1[трс']'ь.

ч}ту!вськА РАионнА дпРжАвнА Адш11н1стРАц1я

хАРк!всько[ оБлАст|

[1ро утворен||я робочо| групи з питань
орган1зац1йного забезпечення роз'яснення
проекту |(онцепц!| реформування
м!сцевого самоврядування та
територ|ально! орган|зац1| влади в }кра|н!

3 метото забезпечення 1]]ирокого обговорення проекту 1{онцепц||

реформування м|сцевого самоврядування та територ]ально| орган|зац|| влади в
!кра!н|, кер}.1очись 3аконом }кра|ни <|{ро м|сцев| дер>кавн| адм1н|сщац1|>:

1. }творити робону групу з питань орган|зац!йного забезпечення

роз'яснення проекту 1{онцепц|| реформування м]сцевого самоврядування та
територ|атьно| орган|зац|| влади в }кра|н| (да.''1 - робона група) та затвердити т]

пероональний склад, що додаеться.
2. 3атверАити ||лан заход|в щодо орган|зац1йного забезпечення

обговорення та роз'яснення проекту 1(онцепц|! реформування м1сцевого
самоврядування та територ|ально| орган|зац|| влади в 9кра!н1 (дал| _ ||пан
заход|в), що додаеться.

3. 1{онщоль за виконання розпоряд)кення зшти1]]а1о за ообото.

Ро3поРяджвння
.ч 9уц!в
(/

$р 7'{1

в.в. лоБойчшнко
|олова районно| дерэкавно[
адм1н!страц1|



зАтвБРд)кв11о

Розпорядженн'] голови

склАд
робоно| !'рупи з |!и'га!!ь орга::!зац!йного забезпе'тслтня;

1{()втун

2

)-

4.

5

6.

7.

8.

9.

райогттто| державно1 адм;п;с'грат1т;, голо|]а

ттост!йно| ком|с|| 9ут'у|всько| райоглтло1 ра,1и з

п итаг1ь :]ако1111ост1. правопорядку,
етики, м1сцсвот'о

з тз]йськово-
депу1'атсько1 ]{1яль}тост1 та

с.ттужбовцями;
головний редактор громадсько-|ттформатл1йно|
газе'|и 9угу|вшини к1{расная з]]езда) (за

згодото);

роз'яслтснлттл проек'|'у 1(о:гце::ц!] рсформуваплпя м!сп{евого самовр'!дува|!п'!
'га т'сритор!альпо| орг'ан|залц!| вла]1и в ){'кра|;л1

кер!вгтик агтарату райо;;;лот дер:кавно|
а:лпл|н1страц!|, ст;|;зт'олова робоно| групи;
керу1очии справами ]]иконавчо1'о апарату

районно| ра]ци, стт]вголова робоно1 ;'ругли (за

самоврядуван1|я' роботи

зт'одото );

зас'гупник кер|вгтика а11арату, нача.]|ь1{ик

орган|зац1йттого в]дд1лу апара1]у районно1
державно| адм|т-т|страт111, секре1'ар робоно|
групи;
голова ({угу|всько| районно| орган!заш11

профсп1:тки ттрац|втти к1в осв 1'ги | науки,
го.г]ова гРома11с;эко| ради при райоттт:|й

;1ержавгт!й адм1н|страш1| (за зго:гоъо);

гтача]тьник в|дд]лу }китлово-кому|1а.!!т,11о1'о

госпо;{арства та бу/{|вттиштва райотттто|

-:ср;кав: по[ адм |п:!с ; гз:т ]]':

началь!{ик в|,,пт1лу охоро11и з/{оров'я районно1
дср>кавно[ алм !п:!с ; рагг!!':
началь!!ик 5 ; :рав.;г|: пп гя ског пот:| ч ного ро 3ши гк\

| торг|вл| райогт;то| дер;савтто1 а7цм|п1страт11|,

дирек ! ор': еритор!алг,г по! о цс| ! : ру сош!а. пь: пог'о

обслуговування (гтадагштя соц]альлтих послу;')

1гтесса {Фр!|вна
ш{А]1]мов
Флет' Агтатол|йович

1]1тРиФА1-{овА
1_]а:.ц!я | [е'гр|вт*а

А.]1вксвнк()
{ 1а,т|я [рит'ор|вна

вол()дько
1рина Басил!вгта

|'вР]1з
11атал1я \4ико.;ла|вна
г()Ров]1гп(о
\4аритта Агтатол|]вл.та

гуБАРсв
Бо.гтодимир
():тексаттдровин

ковА.]]}]нк()
Фтссатта Б|та:л]|вна



():тексаттдр €ерг|йовин захисту !|аселення райогттло| ](ержавнот'
а/{[{1н1страц11;

12. .]|'{хович-звсРсвА началь[1икв]д.гд]луосв|тирайоттнот/(ержавнот
€вгетт1я().;гексагтдр!вгта адпт1н!страт1||;

1з. михАиловА секретар 1{ам'яттоярузько| с|льсько1 ради (за

0льт'а \4икола|вна зго/]ото);
1!ачаль{тик |оридичного в].)(]{]]{у а11арату

районно| дер:т<алзно! адм|н|с';'рац1|;

}!ача.]1ь|1ик в1дд1лу 1]!!утр11пньо1 пол1тики,
\4аригта Аттато':т1|втта зв'язк]в 1з засобами масол;о1 |ттформатд!| та

1'ромадськ1стто а11арату раио11но1 дер)кав!то1
адм|тл|страц||;

16. сс]Р01{уРовА }|ачаль1тик слу:кби у справах .г.л!'гей районно{
1'а.гтиттаФлександр1вна дер)кавт;о]адм|гг|сгратц||;

17 . свм1]Р''111ов йалин1вський сслигт1т:ий 1'олова (за згодого);

\4икола 1ванович
|8. РА.]]о начальник улравл!т;ня |1гропромис.]|о]]о1'о

13о-подиплир1;заллович розвиткурайогттто1;1ержавно1адм|н|стра;л||;
19. Ря1]]н1г{А

|тттта йико_тга1вна
2о. Фвг1дРиковА

Анна ()р![вна

21. 11]А)/.|1Б€{э1{|114

!{ер!вп:ик а|!ара'|'у райоглпо1
дер:хавп:о[ адм!п1страц![

нача]1ьник в1дд1лу у с|1равах молод1 та ст|орту

районно1 дер:кавтто| а.т1м|н1страп!|;

на!1а]1ь11и1{ ор;'атт1зат1!йгтого в1дд1лу

вико11авчого апарагу райоттно| Ради (за

згодо}о);
йосьпан]вський с1льський голова (за

1.1о.ковтун

10. 1{у.]1|:]повА
'[ с'гя ; ; а Бо';лодимир1вна

1 1. ]1ися|1ськши

14. мон^х()вА
Флена Флег]вна

15. отчв11А11'11{о

начальтти]( в1д,1{1]1у ку:|ьтури та туризму

районно| державтто1 алм|н|стран1т;
нача]1ь}|ик управл11|ття 11ра1.1] та со{11а]|ьного

1ват: ()лсксандрови!] згодото);
22. ]]|ум|]йко .]]иректор 

'[Р1{ <€.:гобо;канка> (за зго.т1ото).

(срг|й !3орисовин

п'|



зАтввРдя{в110

Роз;торя] 1же гт1{'{ г0.11о1]и

райогттто| ;тср;кавтто1 адшт|г:|с'граш11

7'гв

плАн зАх0д1в
:лцо]до орга*п1зац!йтпого забез:гсчення обголзорсп:ня т'а роз'ястле:::;;п
|!роек'!} !{о;пцсп:ц!| рефорппувл гп гпя: м!сцсвого са]!!овр'!]{ува}!}!я та

т'еритор!а.:г ьтпо| орга н|за ц!| в.л; ади в )['кра|п!

[ерпл1п
в|'ко||а![ня

рефс:рп:тванн.ят шт|ст(ево;о сап'1овря](уват{т{я'га
п сритор|апьгтс.;!' сэргатт|заш11 в.]1ади в !кра|н| сере,'т

гроь] ;:1д, ви1(о1]ис1ову1очи сс]\1 !] !ари, }1аради, зоори
г]]ош'1а.]'ян в 11аселених пу11к'1'ах. за\]езпечити
з::т:! ч !' (!!! :]. !ьне!!!!я йс':о резх ль;а:'в'

3:тбезтте.тгт':'и про}]е.цен}1я гтти1эоко| |т'тфорптагт1йно-

1'0_1'1('!!!'\ь1.!ьно:' 1х'бо:и серс.: :ери:о1.!3.11цуч

|1)||\]_] | .!|(} !|.) п\'гсва! и Рсс!ор\!-\ впн|:я т:]сшсв,т:о
(.!\!('|]]1ч |\ н !н!!>!. ро ( ясне]!]|я .\ !! !3, ,'снов!!!!\
напря:т|т; 1{онтдепц|| рефорпт1'в:гння пц!сцевого

са\[овряд):ва{1}1я. ]юведе111|я ]1 основттих 110ложень

!\ | !('|)];1]01'!р{|\]:1]и |1ай']н\ '

_]. ! б1б'ц1отечни-{ } становах район1' орган|зувати
]]р()ве ](-1111я в11ста]]ок 11а}'ково_\'1ето,{ично]

']]11'ср|!г]'ри з 1|и1а}1ь реа[1зац11 рег1он:1_]1ьно1

по !!]ики.
_1 3абсз::сч;: ]]1 г1]1( |]]е:ен11я роз'ясг11ова]| ьно| роботи

се]:)е.ц {1:1се.]{е!1|1я раио!{)' з 11итань:
'зептс;г;,ттс;] рефорп';и.

. :':едичтто| рефорпп.т:

рефорпли с<];ери осв|ти:

рсфорп'; и соц]аг:ьного забезтте'тенгтя.

0тт1;ия;:.т робот{ ;'ро:тадсьт<о} ради ;;ри районн|г!
,,те1этса;з;г!й адтт|гт|страц||. спря:,тован1й на

р 
():.] 'яс 1! с т{ н я рефорьти пц1сцевого са\1оврядуванн'1

т;т геритор|а.пьно{ орган|зап|| в-пади в !т<ра|гт|.

Робоч|й гр1'п| забезпе'лити узага1ь11с11ня

::1'п::ози:п!|!_ !]|о б1 т1 :ь !!а !\о_1и !!! в:._т

травень-
.цистоп.1д
201 3 року

траве11ь-

-цис г(]па:(

201 3 рок1'

прот'{гом
ро к}

г]])аве н ь-

'1]исто11ад
201 3 року

1'ра]]ень-

'1исто]1ад
201 3 року

Бар;ке|нов !).1{''
(ова'ть,;ук 1.10..

1(оросгс:тьов 3.Б..
[1ерерва 1.\4..
1(овтун 1.}Ф..

кер1 ;зг: ики с !ру1{ту}11|11х

п1дрозд|-п|в раг!отттто!
1.1о1 адп'11н1

Барт<е|нов 10.1(..
1{ова'пьнук | ' |()..

1{орос'ге,;:ьов Б.Б."
11срерва |'\4.,
}(ов'г:,тт 1.10'.

кср1вники сг1]уктур11их
тт|дроздц|;т ] в рат1сэнно|

т1е1]х(авно1 1лм1111с'1 оа1!|1

1(оростельов Б.Б..
1{у-цстттова ]'.1].

1{ова;тьп1'к Б.[ ..

1{орсэс тельов -3-Б."
11ерерва 1.\4-.

[ерез Ё.&1'.
/]т.тсянсьтсий Ф.('"

.]]яхович-
3всрсва €|'0'.

Р;гпо Б.1.

1(овтугт !.10.'
( )тчсттаттт ко \'{.А'

[ 1]{.)п]{11ськ0с 1!.



6.

в,

|)ск()\'1ен:1\'вати кер|внит<ам }]айонних засоб|в
ь:асогзс;[ |ттфорттат1|[ забсзтте'ти'т'и ]т|и1]о1{е

п!!!}{!!.!сн!!' ]а\0 !;!{. |]] о п|ово.]я|ься в |\:-]мках
об;'оворенгг>: 'га роз яснення проекту 1{отт;де;;ц1|

рсфорп,тування тт]сцевого самоврядува}1ня та
.;'сри гор|:г_тьтто{ ортатт!зап|| в.]1ади в !т<ра!н|.
(}г!.1!!;])в!]!и !]|\ов!' !с!![!я н!.:;<|.и:о;о .:!т';ог:' ;

}! .1с с.] 1с{11т я ь1 .

']]равень-

]1и с го па1д

201 3 року

травень
2013 рот<у

травень_
листо1|ад
201 3 року

:!исто!!з.'1

травень-
лис'[ог1ад
201 3 рок1'

1'равень-
листопа;1
201 3 рсэку

травснь-
лис'1'опад
2013 року

Фт.;спа:ттт<о \4.А.

| 1а оф[ц|йноп,т1' веб-сайт ] райотттто|
а.'1пт!;т|с';раш|т за1|о!1а'!цват1.1 р1'бргтку

р0звит1{у тср;.тт ор|й.

|{ср!вп:ик а|!арату райо!{|!о'
дср)1{а !}![от ацп11}| 1с'гра ц!т

,1ер)1(авно1
<Рефортта

1{овт1т.т 1.0..
()'т'че;татлт<о \4'А'

Бар;тсе|гтов 0.1{.'
Бо-подько {.Б'

1(овтугт 1.10'"
1|1а;:]птов ().А-

Барттсе|ттов 0.1{..
1{ова;тьнут< Б.1-..

['оровент<о \4.3..
,[ис;лтський Ф'(.

1{оростс.:пьов [3.13'.

,[-гтхович-

3всрс в:т ('.().

3::ст1'пттики го,;тови

район но| .1ер;т<автто|

а,цпд |тт ! стр а; ц !1. рат}оптто|

ра!|и, т<ср!вн и;<и

с1'р\'ктур111.1х

\1[с] !е1]о1 о сап'1о!ря'1увачня). 
-

(|гтри;гги 11ровсдснн}о |ттфорьтап|Ё.,тно| робо'гтт серсд
кср-!внитс1в п|дприс:птств )]{ит"цово-т(оп{уналь{1ого

госг1о]!арства щодо коп.{плексно; розбуАовт'т
)!{ит]{ово-кош'1унацьтто] га |н;т<сттерно| сфер як
ттстз 1'1'с:пц н с:лт стсла.г(ово|. я1(а впливас на покращет{1тя

)(и'1-гя ] ]к)де|1.

1]1:т:отувати 
']роведе}111я 

наради за 111дсуп{ка\ти

сэбго;зорення та ро']''1снс{1}1я п1]оекту (оттце;;;{||

рс' с! сэ рьт 1';з а т т н я тт]ст]евого сап1о{]рядування та
тери г'о1;|а'п;,гто| о1эгагт1зап1| вла,ци в !кра|н1 у
11асе.]1ених пут т к'гах райстну'
(ттри.г:':'и 11ровсденн}о |т-тфор:тацтйпо| роботи се1эед

кер1вттик1в ;:|дпрттсп:ств ус1х форпл в.;таст;ост'|,

':! т::рп:, т:.;!в о'5.':.:с:| с!о(,!ь!!о ре:ш:з.пш!!'
11ерс]]ск]'1]] форптуванття ексэттопц|ки тсри';'ор||.

\1!1|(0 !1}1?.111,Ё ()1'Ф використа1{1{я !снуточих у район1

рссурс|в п1.1тер;.ш1ьних. ф!;тансових.
|++вести т г|йних. .]1!одських- д-ця розвит{(у

11!{х м1сць.ств0рег1ня нови\
3абезпс.ти;'и пр(:)ведення серед учп1в стар111их

т<:тас |тз :' рамках вивчення окре\'1}']х 11авч&|1ь11их

:]1г']т!ц':!о р{} 1 
'|с]|]о]1;{|ь||о:' р,''{о:и |110 |цт

необх!,,1ност| в,1оскона_']ення дер;кавно| по;т!тики

1. я с|:ор'':.' в:::ня с'!ек:ивппо:,' т:!сшсво; о

сап{[]вря.)1у|]а1111я та соц|:гтьтто-ет<отто['!;'{11ого

;т|:троз.ц! ,; т| в р:тг!отттто [

[сп,!(а в1|0! 1]' (\]]н ]с |р;[!(!]

| ,?;/!|/- |.|о. к()вту}{


