
ПЛАН ЗАХОДІВ  

з організації громадського обговорення змін до Конституції України  

у Запорізькій державній інженерній академії 
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2014 року № 415-р 

«Про організацію проведення обговорення змін до Конституції України 

щодо децентралізації державної влади»,  

лист департаменту освіти і науки ЗОДА «Про організацію громадського обговорення  

змін до Конституції України)» 

 

№ Захід 

 

Термін Відповідальний 

1.  Створення робочої групи зі сприяння обговоренню 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 

квітня 2014 року № 415-р «Про організацію 

проведення обговорення змін до Конституції України 

щодо децентралізації державної влади» у складі: 

- Ніконова З.А. - к.т.н., проф., проректор з НПР - 

голова робочої групи; 

- Воронкова В.Г. – д.ф.н., проф., завідувач кафедри 

менеджменту організацій; 

- Мантуло Н.Б. – д.н. з соц. комунік., проф. каф. 

іноземних мов; 

- Макушинська Г.П. – к.ф.н., доц. каф. філософії та 

політології; 

- Власов А.О. – в.о. голови профкому ЗДІА; 

- Марті І.В. – начальник ОВВ; 

- Бінюк М.О. – голова Студентського самоврядування 

ЗДІА 

 

 

 

 

 

 

12 червня 

2014 р. 

 

 

 

 

 

 

Проректор з НПР,  

проф. Ніконова З.А. 

2.  Розробка та затвердження плану заходів громадського 

обговорення змін до Конституції України в академії 

13-20 - 

червня 

2014 р. 

Робоча група 

3.  Розповсюдження матеріалів про проведення 

громадського обговорення змін до Конституції 

України через інформаційні стенди 

червень 

2014 

ОВВ, деканати, 

структурні підрозділи 

4.  Обговорення змін до Конституції України щодо 

децентралізації державної влади професорсько-

викладацьким складом на засіданнях кафедр, на зборах 

співробітників структурних підрозділів, студентами на 

деканських та кураторських годинах  

 

23 червня - 

8 вересня  

2014 р. 

Завідувачі кафедрами, 

заступники деканів з 

ВР, куратори 

академічних груп, 

начальники 

структурних 

підрозділів 

5.  Запровадження у газеті «Академія» рубрики: 

«Обговорюємо зміни до Конституції України» 

23 червня  

2014 р. 

Головний редактор 

газети «Академія» 

Юсупова Н.А. 

6.  Оформлення у бібліотеці ЗДІА стенду з порівняльним 

аналізом статей Конституції України та проекту 

Закону України «Про внесення змін до Конституції 

України щодо децентралізації влади» 

 

червень-

вересень 

2014 р. 

Завідувач бібліотекою  

Семенюк Т.К. 



7.  Розмістити на веб-сайті ЗДІА проект закону про 

внесення змін до Конституції України (порівняльна 

таблиця) та ПЛАН ЗАХОДІВ щодо організації 

громадського обговорення змін до Конституції Україні 

у ЗДІА 

червень 

2014 р. 

Веб-майстр  

Попівща В.О. 

8.  Проведення методичних семінарів на кафедрах та у 

студентських групах з метою роз’яснення та 

обговорення матеріалів змін до Конституції України  

 

вересень 

2014 р. 

Завідувач  

кафедрою МО,  

проф. Воронкова В.Г.,  

завідувач кафедрою  

філософії та 

політології,  

проф. Калюжний В.С., 

 куратори груп 

9.  Проведення круглого столу із залученням викладачів, 

студентів та співробітників ЗДІА на тему: 

«Децентралізація як засіб становлення і стабілізації 

регіонального розвитку» 

вересень 

2014 р. 

Проректор з НПР  

проф. Ніконова З.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


