УКРАЇНА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ГОЛОВАНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
від « 30 » грудня 2011 року

№ 994-р
смт Голованівськ

Про
іформаційно-роз’яснювальну
роботу, спрямовану на популяризацію
та роз’яснення суті та пріоритетів
соціально-економічних
реформ
у
державі
На виконання доручення Глави Адміністрації Президента України від 7 листопада
2011 року № 02-01/2756, протокольного рішення Кабінету Міністрів України від 2 листопада
2011 року (протокол № 80) та розпорядження голови облдержадміністрації від 19 грудня
2011 року № 1106 «Про інформаційно-роз’яснювальну роботу, спрямовану на
популяризацію та роз’яснення суті та пріоритетів соціально-економічних реформ у
державі»:
1. Затвердити районний план заходів з проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи,
спрямованої на популяризацію та роз’яснення суті і пріоритетів соціально-економічних
реформ у державі, серед населення району (додається).
2. Визначити відповідальними за здійснення координації щодо проведення інформаційнороз’яснювальної роботи серед населення району з розпочатих в країні соціальноекономічних реформ заступників голови районної державної адміністрації відповідно до
розподілу функціональних повноважень:
перший заступник голови районної державної адміністрації – адміністративної реформи;
дерегуляції й розвитку підприємництва; розвитку науково-технічної та інноваційної сфери;
міжнародної інтеграції та співпраці; реформи вугільної галузі; розвитку транспортної
інфраструктури; реформи податкової системи; розвитку фінансового сектору та реформи
міжбюджетних відносин; приватизації й управління державною власністю; реформи
електроенергетики; реформи житлово-комунального господарства;
заступник голови районної державної адміністрації з питань агропромислового
розвитку – розвитку сільського господарства й земельної реформи;
заступник голови районної державної адміністрації з соціальних питань – реформи
медичного обслуговування; реформи системи пенсійного страхування; реформи системи
освіти; реформи системи соціальної підтримки.
3. Структурним підрозділам райдержадміністрації, територіальним органам міністерств і
відомств України подати до 20 червня та 23 листопада 2012 року сектору з питань
внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси і інформації апарату
райдержадміністрації інформацію про виконання районного плану заходів, затвердженого
даним розпорядженням, для їх узагальнення.
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4. Сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси і
інформації апарату райдержадміністрації узагальнену інформацію про виконання даного
розпорядження надати управлінню з питань внутрішньої політики та зв’язків з
громадськістю облдержадміністрації до 25 червня та 30 листопада 2012 року.
5. Встановити, що фінансування видатків на організацію та проведення відповідних
заходів здійснюється у межах асигнувань, передбачених у місцевих бюджетах району на
2012 рік по головних розпорядниках коштів – виконавцям заходів, та за рахунок інших
джерел, не заборонених чинним законодавством.
6. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Голова районної
державної адміністрації

О.ЯРОВИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Голованівської
районної державної адміністрації
від « 30 » грудня 2011 року № 994-р

РАЙОННИЙ ПЛАН
заходів з проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, спрямованої на популяризацію
та роз’яснення суті і пріоритетів соціально-економічних реформ у державі, серед населення району
№
з/п
1
1.

2.

3.

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Контроль

2
Скласти графік проведення зустрічей, зборів громадськості та
громадських обговорень з питань роз’яснення суті й пріоритетів
розпочатих в країні соціально-економічних реформ на території
району (у термін з 16 січня до 14 грудня 2012 року).
Надати графік для узагальнення організаційному відділу
апарату облдержадміністрації на електрону пошту за адресою:
org@kr-admin.gov.ua
Забезпечити організацію проведення зустрічей, зборів,
громадських обговорень з питань роз’яснення суті й пріоритетів
розпочатих в країні соціально-економічних реформ на території
району

3
До 23 грудня
2011 року

4
Відділ організаційної роботи
апарату райдержадміністрації

5
Рибак О.В.

З 16 січня до
14 грудня
2012 року

Рибак О.В.

Ініціювати розгляд на засіданні громадської ради при
райдержадміністрації обговорення питань реалізації
започаткованих в країні соціально-економічних реформ;
актуальних питань місцевого та регіонального розвитку,
використавши матеріали методичного посібника, розробленого
в Центрі.

Лютий-березень
2012 року

Відділ організаційної роботи
апарату райдержадміністрації,
структурні підрозділи
райдержадміністрації
виконавчі комітети сільських,
селищних рад
Сектор з питань внутрішньої
політики, зв’язків з
громадськістю та у справах
преси і інформації апарату
райдержадміністрації

Кирилюк Н.К.
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1

2
Надати інформації про заплановану дату засідання громадської
ради управлінню з питань внутрішньої політики та зв’язків з
громадськістю облдержадміністрації електронною поштою на
адресу: elisabet@romb.net.

4.

Започаткувати тематичні сторінки, рубрики з питань
висвітлення змісту та завдань соціально-економічних реформ в
районній газеті «Вісник Голованівщини».
Надати інформацію управлінню у справах преси та інформації
облдержадміністрації електронною поштою на адресу:
pres@ kr-admin.gov.ua

5.

Організувати в районній газеті «Вісник Голованівщини»
інформаційну-роз’яснювальну кампанію з метою надання
громадськості повної та об’єктивної інформації щодо
стратегічних ініціатив Глави держави, поточної діяльності в
напрямі здійснення соціально-економічних реформ
центральних та місцевих органів влади, із залученням до неї
експертів, науковців, народних депутатів України, депутатів
місцевих рад, лідерів громадської думки
Налагодити конструктивний діалог влади та громадськості під
час формування та реалізації планів консультацій з
громадськістю на 2012 рік, залучення громадськості до
формування й реалізації державної і регіональної політики,
передбачивши в них обговорення започаткованих соціальноекономічних реформ, врахування громадської думки під час їх
проведення.
Надати інформацію управлінню з питань внутрішньої політики
та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації електронною
поштою на адресу: elisabet@romb.net.

6.

3
До 20 січня
2012 року та
інформацію про
проведення – не
пізніше 3-го дня
після проведення
2011-2012 роки

2011-2012 роки

Протягом
2012 року

______________________
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Сектор з питань внутрішньої
політики, зв’язків з
громадськістю та у справах
преси і інформації апарату
райдержадміністрації,
РКП РВО «Вісник
Голованівщини» (за згодою)
Сектор з питань внутрішньої
політики, зв’язків з
громадськістю та у справах
преси і інформації апарату
райдержадміністрації,
РКП РВО «Вісник
Голованівщини» (за згодою)
Структурні підрозділи
райдержадміністрації

Сектор з питань внутрішньої
політики, зв’язків з
громадськістю та у справах
преси і інформації апарату
райдержадміністрації
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Кирилюк Н.К.

Кирилюк Н.К.

Кирилюк Н.К.

