
2020 թվականի հոկտեմբերից Ուոթերթաունի Կանոնադրության վերանայման հանձնաժողովը,  
-իցբնակիչների կարծիքով, աշխատում է մ եր Տան կանոնների կանոնադրության վերանայման

վրա: 

 
 

Խորհրդի և ղեկավարի
միջև ուժերի հ

ավասարակշռությունը 

Բնակիչների ներգրավում
և հզորացում  

 

Քվեարկեք վերանայված Ուոթերթաունի

կանոնադրության   
2021 թվականի նոյեմբերի 2

 

Ի՞նչ է տան կանոնների

կանոնադրությունը: 

Այն որոշում է, թե ինչպես են աշխատում

մեր տեղական կառավարման օրենսդիր և
գործադիր իշխանությունները:   
Այն սահմանում է կանոններ և ուղեցույց
սկզբունքներ: Այն ապահովում է
ստուգումներ և հաշվեկշիռներ:  
Մենք օրենքով վերանայում և վերանայում

ենք ա յն յուրաքանչյուր 10 տարին մեկ: 

I Դա մեր «սահմանադրությունն» է:     

Քվեաթերթիկ Հարց #2. Կանոնադրության բոլոր այլ
վերանայումները, ա յդ թվում `: 

գերատեսչությունների

գերակայությունների սահմանման

գործում:   
Բաժնի պետերի հավաքագրում:  

Խորհուրդը ավելի ուժեղ դեր կունենա   

  
Խորհուրդը վարձելու է քաղաքային

վերլուծաբան, որը կօգնի խորհրդին

օրենսդրական հետազոտությունների և
վերլուծությունների հարցում: 

փոխեք մեր անունը «Քաղաքը, որը
հայտնի է որպես Ուոթերթաուն քաղաք»,
«Քաղաք Ուոթերթաուն»:

Քվեաթերթիկ Հարց #1. 
Փոխել Ուոթերթաունի անունը

Կառավարիչը կնշանակի Համայնքի

ներգրավման պատասխանատու, որը
ուղիներ կստեղծի բոլոր բնակիչների

համար `կիսելու իրենց կարծիքը

Ուոթերթաունի կարիքների և
հնարավորությունների վերաբերյալ:  
Կառավարիչը կստեղծի բնակիչների խ
որհրդատվական կոմիտե, որը կօգնի
հավաքագրել, գնահատել և խորհուրդ

տալ թեկնածուներին խորհրդատվական

խորհուրդներում և հանձնաժողովներում

նշանակվելու համար: 

 
Գրանցված
չե՞ք: Գնա՛
այստեղ: 

 



Տեղեկատվությունը տ րամադրում է Watertown Forward- ը  
Ոչ կուսակցական ք աղաքացիական գործողությունների խումբ, որի

առաքելությունն է կրթել, հզորացնել և ներգրավել Ուոթերթաուն համայնքը մեր
կանոնադրության վերանայման գործընթացում:  

Կանոնադրության վ երանայման վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկությունների և
առաջարկվող փոփոխությունների ամբողջական ամփոփագրի համար այցելեք ՝

www.watertownforward.org 

Խորհրդի նախագահը և կառավարիչը

տարեկան ելույթ կունենան Ուոթերթաունի

վիճակի և հաջորդ տարվա ծրագրերի վ
երաբերյալ:  
Խորհուրդը ամենամյա ֆորում կանցկացնի ՝
բնակիչներից լսելու Ուոթերթաունի

քաղաքականության մասին:  
Բոլոր Խորհրդականները տարեկան

հանդիպումներ կունենան ՝ բնակիչների հետ
խոսելու Ուոթերթաունի համար իրենց ա
ռաջնահերթությունների, մտահոգությունների

և գաղափարների մասին: 

Հաղորդակցություն բ
նակիչների հետ 

Ապագա խարտիայի վ երանայում 

Թափանցիկություն և
հաշվետվողականություն

համայնքի հետ 

Արդարություն և պ
ատկանելիություն բոլորի

համար 
Ինքներդ ձեզ կրթեք

 
Քվեարկեք երեքշաբթի,

նոյեմբերի 2 -ին 
 

միջոցներ
ձեռնարկել

  

Հանձնաժողովը լինելու է 9 անդամ `6 բնակիչ, որոնք նշանակվել են
խորհրդի նախագահի և 3 խորհրդական:
Հաջորդ կանոնադրության ստուգումը տեղի կունենա 2026
թվականին, այնուհետև յուրաքանչյուր 10 տարին մեկ:

Խորհրդի նախագահը կմշակի խորհրդի

նպատակներն ու քաղաքականությունը և
երկարաժամկետ նպատակները

Ուոթերթաունի համար:  
Խորհուրդը տարեկան կվերանայի

Կառավարչին `հանրային

մասնակցությամբ` կատարման չափելի

չափանիշների հիման վրա: 

Հանձնաժողովը բաղկացած կլինի 9
անդամից ՝ 6 բնակիչ, որոնք
նշանակված են խորհրդի նախագահի

և 3 խորհրդականների կողմից:   
Հաջորդ կանոնադրության

վերանայումը տեղի կունենա 2026
թվականին, այնուհետև յուրաքանչյուր

10 տարին մ եկ: 
.


