від 29 вересня 2015 року

№ 275-р

Про активізацію впровадження
процесів децентралізації влади
Відповідно до доручення Адміністрації Президента України від
01 вересня 2015 року № 03-01/1860, розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 15 вересня 2015 року № 355-р «Про активізацію впровадження
процесів децентралізації влади», з метою активізації впровадження процесів
децентралізації влади та реалізації законів України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад», «Про засади державної регіональної
політики» в районі:
1. Затвердити:
районний план заходів з проведення просвітницько-роз’яснювальної
роботи з питань впровадження на території району процесів децентралізації
влади та посилення поінформованості населення (додається);
перелік тематичних робочих груп з розгляду проблемних питань,
пов’язаних з децентралізацією влади, та відповідальних виконавців за їх
створення та роботу (додається).
2. Тематичним робочим групам здійснити аналіз наявних та
прогнозованих проблем у відповідних сферах, які пов’язані із проведенням
децентралізації в районі.
3. Відділу організаційної роботи та комунікацій з громадськістю апарату
райдержадміністрації
внести
на
розгляд
Громадської
ради
при
райдержадміністрації проект плану заходів щодо вирішення проблемних
питань, пов’язаних з децентралізацією влади в районі.
4. Сектору регіонального розвитку, містобудування та архітектури
забезпечити надання щомісяця до 01 числа місяця, наступного за звітним
періодом, про стан виконання плану просвітницько-роз’яснювальної роботи.
5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Копієвського М.Д.
Голова районної
державної адміністрації

О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
29 вересня 2015 № 275-р

РАЙОННИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ
з проведення просвітницько-роз’яснювальної роботи з питань впровадження
на території району процесів децентралізації влади та посилення
поінформованості населення
№
з/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Затвердити план заходів з інформування
громадян стосовно перспективності та
переваг децентралізації
Провести засідання за круглим столом,
зустрічі наради з представниками
громадських організацій, засобів
масової інформації з питань щодо
реалізації на території району законів,
які визначають впровадження механізму
децентралізації в Україні
Провести обговорення проекту змін
до Конституції України щодо
децентралізації державної влади в
структурних підрозділах
райдержадміністрації
Забезпечити організаційну підтримку та
інформаційно-просвітницьке сприяння
добровільному об’єднанню
територіальних громад
Забезпечити відкриття та ведення на
офіційних сайтах рубрики «Про проект
змін до Конституції України щодо
децентралізації влади»
Створити тематичні інформаційні
куточки в приміщеннях місцевих
органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування, бібліотечних
та інших закладах
Організувати проведення у
бібліотечних закладах району виставок
науково-методичної літератури з питань
децентралізації влади

Сектор регіонального
розвитку, містобудування та
архітектури
райдержадміністрації
Структурні підрозділи
райдержадміністрації

Строк
виконання
Вересень
2015 року
Щомісяця
протягом
2015 року

Структурні підрозділи
райдержадміністрації

Вересень,
жовтень
2015 року

Сектор регіонального
розвитку, містобудування та
архітектури
райдержадміністрації
Структурні підрозділи
райдержадміністрації

Постійно

На час
обговорення

Структурні підрозділи
райдержадміністрації, органи
місцевого самоврядування

Жовтень
2015 року

Відділ культури, туризму та
культурної спадщини
райдержадміністрації

Протягом
2015 року

_________________________

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
29 вересня 2015 № 275-р

ПЕРЕЛІК
тематичних робочих груп з розгляду проблемних питань, пов’язаних з
децентралізацією влади, та відповідальних виконавців за їх створення та
роботу по Голованівському районі
Назва тематичних робочих груп
З питань впровадження децентралізації у
сферах освіти, молоді та спорту
З питань впровадження децентралізації у
сфері охорони здоров’я

З питань реформування місцевого
самоврядування, планування територій,
житлово-комунального господарства,
децентралізації державного архітектурнобудівельного контролю
З питань регіонального економічного
розвитку, підприємницької діяльності,
реформування системи надання
адміністративних послуг (в контексті
децентралізації)
З питань впровадження децентралізації у
сфері культури, охорони культурної
спадщини
З питань бюджетної та податкової
децентралізації
З питань соціального захисту та
зайнятості населення (в контексті
децентралізації)
З питань сільського господарства,
екології, земельних відносин (в контексті
децентралізації)
З питань впровадження децентралізації у
сферах промисловості, інженернотранспортної інфраструктури, зв’язку,
забезпечення безпеки життєдіяльності
населення

Відповідальні виконавці
Туз С.В. - начальник відділу освіти, молоді та
спорту райдержадміністрації
Сачук В.М. - головний лікар Голованівської
центральної районної лікарні
Фоменко М.П. - головний лікар комунального
закладу «Голованівський центр первинної
медико-санітарної допомоги»
Єременко О.Б. - головний спеціаліст сектору
регіонального розвитку, містобудування та
архітектури райдержадміністрації
Артвіх І.О. - начальник управління
економічного розвитку, торгівлі,
промисловості, інфраструктури та житловокомунального господарства
райдержадміністрації
Піщик Т.В. - начальник відділу культури,
туризму та культурної спадщини
райдержадміністрації
Дудар В.С. - начальник фінансового
управління райдержадміністрації
Дудник А.А. - начальник управління
соціального захисту населення
райдержадміністрації
Клименко О.В. - начальник відділу
агропромислового розвитку
райдержадміністрації
Артвіх І.О. - начальник управління
економічного розвитку, торгівлі,
промисловості, інфраструктури та житловокомунального господарства
райдержадміністрації

________________________

