
УкPAIIIA

BA?AськA MtськA PAДA
РIBIlDIlськoi OБлAсTI

сьoмe сМлкдяEя
(Biсiмg!дцята сесiя)

PIПlЕння

2017 Poкy

Пpo ле!eймевyвaш' вiддiлy кyльтyри
викoяавчoгo tомiтеTу кyзвецoвськoi
мiсЬкoi ради Ta зaтвe!джеяня ПoЛo)келш
прo в1ддlл кyльTyp! та тyрЛзмy викoнaвчогo
ltoмiтеry Bарaськo] мiсьfioi !aди

Biдпoвiдвo дo пoстаljoви Bерховttoi Paди УкpaiEи вiд ]? 6еPeзня 2016
poкy N910з7-vlI <П!o пеpеймeflyвaяня on?емих нaсeлевп flyяmiв''
ьфyЮ) Ч/сЬ pi . rrеhl  ,м К)]не. loвс"коi  мiсь,o i  рa0и вiД 0o квi|нq 20.- N!0l  ,
. l Ipo пеpеiмeн)вaньq к)rне]oвс"кo: мiLкoi  рaд/ |а j  srкo|aвl|o|о
кoмiтетР' рnleявям paди вiд 15 че!вня 2016 Л!254 <пPo зaтве!Фкeвяя
стpyктyPи opгaнiв кузнецoвськоi мiськoi pади, зaгaльяoi чисeльвoстi
пpaц'ввик'в aпарaTу yпрaвЛlEня', статrею 25 Ta ч.4 ст,54 зaкoяy Укpa]Ъи
<Про мiсцеве сaMoвpядуваявя в Ук!аi!Ь, мiська !aда

BиPIшиЛA:

].. пеpeймetyвати вiДцiл кyльTypи викoнавчогo кoмiтeтy кузвeцoвськoi
мlськor ради y вlдд]л кyлЬтypи Ta тyp'зму викoяавчoгo кoМiтеTу ваpаськoi

2, затвеpдитll Пoлoжевня пРo вiддiл кyльтypи тa ryp,lзмy виковaвчoro
кoмiтerу вараськoi мiськoi paд! в нoвiй редакцii !Цяo дoдaткy,

], Bизнaти таки]!, щo и?aтилo qивнiсть piшення кyзвeцoвськoi мiськoi
Paди вiд 28,]2.200zl pокy.i{g ]8з (ПРo зaтвeрджеяш ПoлФ{eявя пpo вiддiл

iтery кyзfieцовськoiмicькoi paди) та вiд з1'05,20]0
.N!7l2 <ПPo внесенв! зiliя дo yстaEoвч'х дo^aМентiы;, з Мoментy pe.стpeцii

в'ддDr кyлтy!и та ryризмy викoнaвчoгo кoмiтery Bараськoi

zl, BiддiЛу кyльтypи викoяaвчoгo кoмiтетy кyзнецoвоькoi мiськoi
пoдaти яеooхlдяl дoltyмент' для прoведенпя дePкавлoi реестрацii,



пoсгйнy дещ"гaтсьlT кoмiсiю з ry alrimllrrD( питаяБi'дllтячoi мoлoдй(ioi
iнфо!мaцiйяoi лoлiпr}щ)

g;/ inlrl )t<.| || 'Шl ,AAЬф.\ |щt l l  >

t\#



'цoдamк
дo piшeняя мiсъкoipaди

2o\,7 poкl ]ft,16з

пoЛo)кЕItIlJl
пpo в'ддtл ryЛьтуpи тa ryPизмy витoяaвчoгo кoмiтетy Bapаcъкoi мiськoi paди

PoЗДlЛ I' зAГAЛЬt,ц ПoЛo)кЕнI]J{
l 'l, Biддiл культWи тa тyризмry Bapaськoi мiсБкoi Paди (y пoдaлЬшoму

Biллiл) с викoвaвvим оpпtfloм вapaоькoi мiськoi paди, щo зa6езпе!Tе
Pешiзaцiю деpжaвirol полiтпк' в гeпузi кyлътypи та тypизму (в cфepi
бiблioтечtso..  спpави'  л:дpoс,аoчorc гoкoл:нь9 i

тypизмyl oхopoни кynьтypвoi спадщIlни) нa теpитolii мiстa

l.2, Biддiл пiдзвiтя!й i пiдкoнтpoльн'й Bараськiй мiськiй paдi,
л iД|opqдкoваний s/<oнавЧoмy hoмi|е|/ v iс"кo.pади тa !;с"/ov} |oлoв: a l
п'TaнЬ здiйсяення деле.oваним йoMy - тaкo'r пiдзвiп!й
вrдпoвlдн,lм оргaяN викoнaвчol влaди,

l,з. У свoii1 дiяльнoстi Bi!дiл кely€ться коIrcтитyцi€ю Укpаiни,
кoнвенцieю прo зaхист пpaв людин! i oстloвoпoлoxвих свoбoд,
eвpoпейоъкoю хapтiею мicцевoгo сaмoвpядyвaння, ]flшиМи мlжнарoдяпми
дoгoвораМи Ta пpaвoв!мll aктaми, pamфiкoвaними Bеpхoвнoю Paдoю
Укpaiни' БюФ{<eтЬ-им, земeльяиМ, ПoдаTкoвим, rJивiльним i гoопoдарським
кoдексами УtФaiяи, кoдекcoм зaкoяiв пpо пpaцю Уr?аiн!, закoнaми Украiни
(Пpo мiсцевe самoвpядyвaвяя в Укpаiнi)), <Прo слyжбу в oprаяж мiсцевom
сaмoвpядувaннDl (пpo запo6i.ая!я xopупцii', dlрo кyльтy!Р, <Пpo
туpизФ, <Пpo захист пеpсональних дaнIrD) пocтaяoвши Bерxoввoi Paди
vrpsiни. aюJVи t lOeзиJен|а УкOa:ни. леrреlaми. ro iтвнoвами i
PoзпoрядженяяМи кaбiнrry Miяiсrрiв Ук!aiнп' сTaтyтoм тePитopiалЬloi
грoмaди мiстa вapaш, piшеtlяями мiськo.i paди i викoвaвчoro кoМiтетy.
poзпoPядxrняям! мiсЬкoro голoви, дaяим Пoлo'rеfiмм i iншими
нopМaтивн!ми дкTaми.

t,4. Фуlrкцioнyвaння вiддiЛy здiйсяюeться
деpжaвнoгo Ta мiсцeвoгo бюдхeтy.

l.5, Пpaцiвяиxи вiддiлy € пoсaдoвим,l
самoвpядyвal{ня' нa пpацiвникiв вiддiЛy пoшиpю€ться
<п!o сlту]{(бy в opгаяax мiсцeвoro сaмoвpядyвaння).

зa ршyяoк коштlв

0с06ш' мiсцевorc
дiя зatolry Укpaiъи

l'6. Biддiл зa6eзпеЧy€ o!гФiзaцiю здiйcяе!ш elaсfl
o! .aн 'в в | roнJвчоi  влаjи '  виrнdчеPич п iдn\ь{|шn

l .  7,8 Цчкгy.а.. r iдryьк|ov 2 гyP\ry .б , с Jтi  J2']жoч) Ущai i l  "Прo
мlоцeвe сaмoвPядyвaнEп в Укpa]нi''

l.7, Biддiл мaс пPaвo oлePaшвнoгo yпpaшiявя тa пPФo пoстйнoro
кopиотyвавtlя мaйяoм, яке зtахoдиться нa бшaнсi Biддiлу тa e власнiоm
теpитoрiшьнoi Фoмади м]стa варaш,

PoздlЛ ]L, MЕTABIДДLЛу,



2.l' зa6езпечення pеaлiзaцii деp)l(aвнoi пoЛiТикл y сфeрi кулът}pи,
rypl jЧy. o\оpони к)1ьrypнoi  сладшrни v iсrJ.  аtrya iи. l iя ку.  ьDPнorc
пpoцeоy дo вимoг чacy,

Poз,цIл ]Il. oснoвнl зAв,цAннJI вlдДЛУ'
з,l ' зaвд@мм вiддiлу с:
з,1,l. забeзпеченяя pеaлiзaцii дepжaвнoi пoлiтпюi y сфеpi кyльrypи'

rypизМy' oхoрoяи кyльl)?Iroi спaдщини мiстa;
з ' l ,2, спpиqtш vис|eUьtov) ама,o!с|вy rв op|9чiзэц:я дorвiлля

3'1.з, зaбезлeчeяяя ремiзaцii прав гpоl'адяIr нa свoбoдy лiтеpaтypнoi i
чyлoвьoi,вopчo.тi ,  в iлЬнoгb рoiвиrьy ьyльDpьo - vис|eUьки\ пpо |eсiв,
ибе]печенt r  дoс l )льof l t  вс i r  виДiв  к)лo|}pPих пoслyг  m Ч пь1урнo:
дiшьloстi xоxнoi ЛюдиIrи i гpoмадянинa;

],l4'сприяны laмст) прав зaкoiнв iнr eрес |в r вoрч,rх слiлoll, а такo)tt
заuaдiв' пiдпpи€мстя i opmЕiзaцiй культ}pяo - миотeцькoi офeри' щo дiють яa

J. l , r  с|воренPя yмoв для potвиrhу h)ль|}р/.  спplянPi  в iдрo!жен}ло
oсеpедкiв lpадицiйloi яaPoдяoi твopчoстi, нaцioliаr]ьIro.lультуpя'х I?адицiй

],',6. Pоlрoб]eння пpоеь"т;в piшеьo мirькoi pади. вyкoякoмy.
PoзпopяДl(ень мiськoгo roлoви з питaнь, щo вхoдятЬ дo кoмпетенцii вiддiгу;

] , l ,7 '  СпpиЛння вiDpo!Aeнню i  ро]ви||9 l .yлЬDD}r уhpaн!ькoгo Papoцу,
яацioншьяиx меIrшиrr, якi пpoxивaють в мiсTii

з.1.8, oрrаEiзaцiя мaтеpiальto _ фiEaнсoвoю забeзпечення зaклaдiв,
пiдлPi, цсr в iopгadi{аJiй ryль )pи. шo чшежа]ь дo l(ov) ьaльнoi шаснoсr ii

з.1,9' зaбезпеченн' функцiolyвaEш yкраiнськo? мoвli в yсix сферu

з.1'l0. здiйояеявя кoliTpoлю за дoтpимшшм закoнoдавствa yкpa]ни з
питaьь <}лorypи. мисте|l|в. |}Pl lчl. o\opoни кyлЬrypнo: rпaд- rнi:

з'1'l l. Дoтpпмаfiн' пpав rpoмадян Ущаiъи y сфеpi
кyльтypи'зaбезпечeвня дoс]yпt{oстi нaцioяшьнoгo кyЛЬTуpнoгo taд6аяяя'
lyлD|}рr^ бlaг га мис|euь(оi  lвopчoсr i  Uш\oм дoгрyмаl lня соJ iмьнA
нopмaтивiв y сфеpi oбслугoвyвaяEя зaклaдами кульryp!;

з.1.12' збepexeвяя кyльтypнoi спадщини] кyльT}?них цiяяoстей m

PoзДIЛ lv, ФУ}ffЦI вlДдlЛy.
4,l. Фyнкцii вiддiлy:
4.l.l' ствopюе yмoвп дJIя рoзвnткy пpoфесiйяoгo мyзпнoгo,

теaтраjьяoгo! xoреoгlaфiчloгo, обpaзoтвoРчoгo, дeкoративнo _ yxmкoвoго
мис|e.пва j сaмoдiqльнoi твopчoстi. наDoдяo: х}дo4ньoi гвoрчo.тi.
кyлъT}plioгo дoзвiлля нaселення, cпPшe кoмплектyвaяtю
фoядiв Мyзе]ъ, бiблioтeк, olrавьацiiвисTaвoк;

4.l.2, ствoPю€ yмoви дn, впloваджeяяя нoвих мoделей opmtiзацii
кyлътyрнoi тa Tуpиcтичяoiдiяльяoстi;



4.1,з, ЗдiйсIrюе фiнaнсовo - гoопoдаpсЬкy дiялЬнiсть зйнo вимoг
чиянoгo закoяoдaвсTвa тa ввyтрiшвiй кoн1pоЛь зa Фilraнсoвo _ гоопoдаpсъкoю
дiяльtliсno пiдпoPядкoван!гx бюджeтtlих устaнoв з.iдяo вимoг бюДкетяom

4'1'4. здiйсяю€ ylтрaвЛiння пiдпopядкoваяими зaкЛaдaми ̂ aльryP!'
opгшiзaцi€ю Ta кoopдинaцiф iх дiяьнoстi;

4'l.5. зaбeзпеЧrе пoдatrня отатист!чяих даниx y офeli кyльтyp,l,
мистецтва та T),plrзмy;

4.l.6' зa6eзпеlYe пoдaння звiтiв щoдo в!кoвaнrl,s
r}p/с 'k io|o po]вить) м'с|a.  фiнaнсoвo'  зв: 'нoсп

прoryаМ ryльryplroro,
m кoнтpoль за lх

4,1,7. Пoдас щопoзицii дo пpoeктiв пpoграм сoцiaльнo екoнoмiчяoгo,
кyльтурнoгol 1yрпстичнoro loзвиткy мiстa тa пpoеmiв мiсцевoгo бюД{ery;

4'l.8, спpия€ opгaнaМ Miсцeвoro сaмoвpядyваям y виpilпеtlвi пmаяь
оoцlшънo кyльтyряoгo poзвитку м'стa;

4 l ,o,  гoгy.  прoлo}иL; i  цoДo. rвopeчPя в v:с| i  спpиcr,rивих )мoв Для
рolви|к) iнфр8стPy!.D?и кiРo i в.деo vерeж|, кlнo. i вiДеo |Po(яf,
зaoхoчeвяя бЛaгoдiйяиЦтва в кyльтypнo - мистeцькiй сферi;

4'1.10, Poзpo6ляс пpoe!ти кoMплексIl'х пpoгpам рoзвип{y кул!тypи та

4.l.11' пpовoд!ть фестивалi, кoЕ&)pсll' oгляди сaмoдiяльнoi наPoдвoi
Tвopчостi, вистaвки твoрiв oбpaзoтвopчoгo та дeкоpaтиввo - )э{(llткoвoгo
мистецтвa, вистaвкll . яpмaрхи' Метoд!чнI l нayкoвo _ прaггичяi сeмiвapи'
кo.феpe lц. i .  vис|е lь( isyкц:onи. iншi|9 Ь1)рно - мис|eUькiзаxoл/j

4'l.l2, сп!'я€ вiдpoдженяю oсеprдкiв тpад'цiйноi вapoдяoi Tвopчoстi)
х)дoжP|х  . lрo l t lиФ,в  |  ремесел.  po lви|(y  духoвнo i  ь}ль l )p l , l  яа| . ioнd"ни\
меншив, якiп!oживають в Мjстi;

11 |з.здiисню.po6о|} -oДо ooзгляф l  вeрненЬ rтov адqн, y roму чиелi
oбi дчJнЬ гpoмадян. депГJ tьrих или|iв y пoрядiy.
всmfioвлeяoмy чиянпМ закoнoдaвотвoмj

4.l.14' спр!я€ рoзвитty ме!ежi iMaтеpiа,1ьtlo _ технjчrroi 6sи
пlдпopядкoвaних зaKпaд'в кyльтyри, paцioнaльнoмy викopиcтaняю кадрiв
культypи i мистецтв;

4, l , l5,  спpd. д iтЬнoсr i  |ворчиx .п: joк чJU.oнaльРo.|9лЬт}piиr
тoваp,lств, гpoмадськ,lx oрrанiзацiй' щo фyнкцioнyoтъ y сфеpi кyльrypи тa
ту!измy;

4, | ,]6,  спр}ш' пpoведенф6 а|oдi i iни\ aкцiйj
- 4.1'17. ствoрюе yмoви дJu фyякцioнyвaнш yкpafiсьхoi мoв,l в yсiх

сQеpaх оyсп'льlloгo кит,]
4,1.18' здiйсьaое кoптрoль зa збеpежeняям лам'ятoк iстopii тa rryльтy!и,

щo зяdoдяться на теpитopii мiстa;
4,1'19. Bxивaе зdoдiв дo змiцEeняя мiжяаpoднцx i мiжмiських

юJльтурtlих зв,язкlвj
4'1'20, забезпечye

тeхяiки 6езпeки пpaцi
кoмyljaльtoi ыасяocтi;

кollTpoль зa дoдeржaяням пPaвил oхopoE' прaцl i
в yстaяoвах кyльт}pи мiста' щo наJrежaть дo



4'l.21, здiйсню€ пiдгoTo!кy тa лoданIlя пpoекTiв piшeнь мiськoi рaди,
викoнавчoгo кoмiтеry' poзпopяд'tеllь Мiськoгo гoлoви з пtlтаilь poзви1a
кyлътyри тa туризМy;

4.l.22. ПpoвoдитБ iEфopмaцiйнy дiяльяiсть з питаБ кyльтypи,
миcтецтва тa тypизмy;

4.1'2з. Рoзpoбляс пpoекти мiсъкп пloФaм poзвиткy т,?измy i пoдaе ]х
для зaтвеpджев' мiськiй paдi;

4,|,24' вAивa' ]doдiв UroJo викoчання мiсцевn\ лрoгpам Do]ви-1y
ryрпзмy;

' 4.1'25. oprаяiзoвye прoвeдeвня iявентapизaцii T}pистичних pесy!сiв
М'сцевoгo зEачеIrня;

4, ] ,26'  спpшг oхopoЬi i  ]6еpeжeчяю r}?/с|ичнл рес)pсiв:
4.|.27- Зanучar мiсцеве пaселeявя дo тyPиот,lчнoi дiяьнoстi'

cтвoрююч' нoвi poбoчi мiсц';

. 4'1'28' здiйcнюe кoятpoль за дoтpимallням зМадaми кyлътуpи'
пцnoDяДкoва|{ими Biддiry. чиньд з"кoнiв. пoлoженЬ. пpавил. яэкaзis Ia
iнсlpyl'U:й. Uro реглaveнгyотЬpo6oIy ]sPачених latraдiвi

4.1'29. викoнye iншi функцii, щo виплтrвaють з пoшaд

PoзДIл v, сиСТЕМА BЗAсМoДIi.
{ | вiддiл riд пoMa,eниx ьa ньo|o ,]aвдaьь в]асмoдiг 1

opmнai{и вит(oнaвчoi вЛaди' oргмап'п мiсцевoro сaМoвpядyвангlя, вiддiлши)
yпpaвлiяшми Ta iнш!ми викoяавч!Ми opгaвaми Bapaськоi мiсЬкoi pади,
деп}тaтaми, пoстiйпими кoмiсiями, тимчасoвими кoнтрoльним! кor',dсiями та
з ltlшими oprаяаМи' )твopeяимll мiськoю Pадoю, а такФк пiдпри€мствaми,
yсmнoвшц opгaнlзaцiямn незшежяo вjд фoPм,l влас!ocтi, грoмaдянaми тa iх

PoзДЛ u, I]PABA B]дД]ЛУ.
б, l ,  B i '0J:л vа,  тJвo:
6'1'l' oдеpхтвап в устаяoвленoмy пoрядку вiд пoоaдoвих oсiб

виhoMвчих оpfu|1.в viськo,i oaДk, opгaь.в мiс!евorc самовpяд)ваl]нч.
кеp'вник'в пlдлри€мств' yсmнoв m оpгаяiзацiй, нeзшежнo в;д ФoDми
мrчoсr i .  Joryм+m. ншi мaIeрiaли. ьеoб\,днi  длq 

""*-""",  
*."д";*

6.1.2, IнфopмyвaTи мiоьtoгo гoлoвy y psi пoклaдaяня нa вiддiл
впкoнaEяя рoooти, щo не вiдвoситьcя дo фyнкцiй Biддiлу чп вirxoдmь зa йom
межl' a Taкox y випадках' кoли вiдповiдяi викoнавчi oPгави Мicькoi paди ч!
пoсaдовi oсoби яe надaють дoкyмeпl ilrшi матеpiали, яeo6хiдEi &1я
в|rpjшeння пoi aJениr ]affч з vгoю в)киn' вiд |oвiдн/\ lачoд:в:

,  9 l . .  3- l ,u .u la  )  l IoдженнЯ! l  кер;вн lNоv ьи loнавчoгo opган}
м|ськo| paj/ в'длoв|дiб спеUiaлiс|'в :нш4 стpyкDDнl,}' niдlol!iqiв
Bаpaськoi мiськoi pади, лiдпp!емств, yсmяoв, opmяiзацiй тa oб'еднaяь
гpoмaдя | для л|дго.oвм нopv31ивн4 i 

.'lшиr 
дoкyvеь1iв, а тsкo^ д,U

loзpoбки i здiйснеяМ за,чoдiв, якi пpoвoд'ться Bjддiлoм, вiдпoвiдEo дo



пoxлaдениx нa нъoг0 завдaнЬ;
6.l,4, Бpaти yчaотъ у плeЕaрв!х засjдaння-l сесii Мiсьtoi ради,

]ас Дачнях пo( |iliни\ кov:с1и v.ськoi РaIи а вl(oчавчo-o комircту. нapua\.
roмiс iq^, poбoчи\ гPyпa,\ .  }|вoDe|их V, .ькoЮ pajoю. 11 ви(o|ввчими
opгшN!' м]ським roлoвoю;

6'1.5, видaвaтп в мехах свoiх нaкaзи, opгaнiзoByвaTи i
кoнтPoлювaти lх викoвшяя;

6,l.6, oрmнiзoвyвaти i прoвoдити яapади з пиTaIrь, щo ншФrать дo

PoзД]Л vII, вIДПoBIДAJъI{сть,
7'l. начuьвик Biддiлy ilеcе вiдпoвiдaльяiсть за сyмлiнllе та свoeчaсне

oкЛaдеяих яa Biддiл.
7,2,  Hа начajьниФ B 4qiлy пoмаДа-"ся в;длoвiдДь | iс|ь lэ

дoтриманIrя чиянoго зaкoнoдавства. викoнafiяя piшeяь мiськoi paди,
виhoнав, oю кoN{iте|),  polrорядx\еьь мiськom Ioпoви i  вкД.вoк кеpiвни|. ,  ва.
нманю дo.roвiDчoi iнФoPмаJii |Do pобory Biдд:л),

7,з. Пpацiвники Biддiлy tiесуть вiдпoвiдальltiсть y пopядкy тa o6оязi,
пepeдбаченoily чияним зaкotrодавспoм,

PoзД]Л vПI' кfPtвt&щТBo BlддJлoM,
8'1. вiддiл oчoлю€ яaчаЛьнпк' який звiльвя€Tься та признaчa€тьс'

нa кoiк)Dс |it oснoвi чи ra iнjlloю |pojlедуpoю.
пepeдбаqенoю зeoнoдавствoМ Укpаiъи'

8.2, начшьпик вiддiЛy (ocoба, щo претеIrдуе !a пoсaдy яачuьника
Biцдiлy) пoвцнен в:ДпoвiдJти |а(иv |Doфесiйho.<вU Ф,(аu:йниv виvo-аj '

- пoвяa впща oсвiта в галyз; культypи i мис:.eцтва (ayдioвiзушъне
м!стeцтвo тa виpобн!цтвo; дизaйн; образoтвopчe м!стецтвol дetoрaт'вяe
мистецтвo, leставpaцiя; хopеorрaфiя; мyзичне мистецтвo; оцевiчяе
мистецвo; музеeзlавствo; пaм,яткoзнaвство; мeнеДlti4евт сoцioкyльrfpяoi
дiяльнoстi; .- iнФopмацiйяa, . бiблioтечнa тa а!хiвнa сnрaва) зa ocвiпьo'
квшiФrкацI!ниМ plв]ieм мaпстpai

- стax poбoти зa фaхoм яа сЛРк6i в opгaнaх мiсцeвoгo самoвpяд}ъaнш
т'aбo яа деpжaвнiй сЛyжбi на кеpiв}tlrх пoсадах не мeвше тpьoх Poкiв aбo
с|aж рooo|1 и фaчoм rа кеp.вних | o\ а '3aх в '4 )r i  кyльDpa i  vистец|вo чe

8.з. пoсaдoвj (слyxбoвi) 060в'язкll начшьникa вiддiлy
пoсaдoвoю lнстpyкцi€ю, щo зaтвеpд'ryeться мiоькиМ roловoю,

8.4' y Pai Tимчасoвoi вiдо}твoстi нaчДьвикa Biддiлy йoгo oбов,язМ
викoяye пoсaдoвa 0с06а, признaЧеtа Poзпopядхеямм мiоъкoтo гoлoви
вlдпoвiдвo дo вимoг чиtяoгo зaкofioдaвствa Укpаlни,

8,5. нaчшъник Biддiлy:
. здiйсяюс кeрiвяицтвo дiяльяiстю Biддiлy' несе

вiдпoвiла, ld  iс  Ь ra oO, а|  i la l |ю та pe l )  " |а]  и йo,  o ДiФЬност i ;
. вlдпoвЦяo дo чиннoгo зaxoloдaвства пpизlaчa€ i звiльняс пpацiвяикiв

вiддiлy, кеpiв]iикiв та зaстyл!иfiiв пiдпoрядкoваних yстafioв кyлът}pи' цo



нaпе)кaть дo ком}нarr ьпoi вjrаснoстi, пpацiв'lикiB цснт]rfurnовапоi бyгaшеpii '''* --.-."ь."",* 
*rt"*,ня захoдiв цодoзапoбiгаявя i прoт дii корyпцi]]

- ."о".,'"",y. ,*ц' * .yо, iЧloi it |фoPмaцi]'' poзпоpядяикoM якoi вi|] e;

- визяaча€ ст]!iЕь вiдпOвiдaiьнoстi прaцiвн!кiв вiддLry]
- зaбсзпesус до,r!пNtaвяя пpaцiвв!кдми Biддiл} пpaвил внуФ'шяьoго

сл\\бoвojo l J  ф)лo"o|opo '|oo,Д,)  о в/кoнаЬ ькo,  D/с.ип , ,ни:
- . '_ .  

' ; , , ;р . ; i .  mсшш' ктyшr i  .рJU,!ниJ|в апaPаD, \пD"&| i 'L ' ,

це| |тpмiзовaноi б}xгfurтеpil, диpектоpiв пiдпop'дковаяих заклaд'в куjьтyрп:

в,(ивас зsoдiв щодo yдoскoEмсння op.iнъaцii та лiдвйщeння

сфеdnвностi робoти Biддiлy;. 
здiйсEюсдoбipкaдрiвi

. здiйсню€ nlшi пoвнoвaя(еlt ня вlзвaчеяiв мсяах кoмпeтенцii Bi,],.riлy.

PoзДlЛ lХ, стP)ктУPA B1ддI]lУ,
9,l, сlPyпуpa BiДijy затвepпlуються liськoю pадoю. шатяии

Doзпис - мiським гoloвою., 
9,2, у пiдпoDядкуваняi вiддiлy 'tахoдmcя п.ять yста!oв:
- 

".'-ковиi-r 
спiцiaтiзовaяиil Nolотецький пaвчalьяий з.шад вaрaсъкa

- Baрacька м'оькa
- Bapаськa мiсъкa
. цeяl! дoзвiлля]
. ro[Dl шьнпЙ rаrлад i пiрк кyЛътури п в1дпoч!нкy>'

PoздIЛ x' ПPикII{цЕBI tloЛo)кЕI]lul'
l0.l. i.loвяa !.звa вiддiлy: siддiл кyлъ1ури та rypизмy викoвaвчогo

кoЦirc,ry Bapaсько] мiсъко,i paди,
l6,2, скoooчеяa нввa: вiдrin кyлът)р! тa rypизму Bк вМP'

io,з юp,,д'.* *p-" вiддijly: з4400, Piвнонськa oб,асть, м' Bарaш'

мlкоoDаЙoя IIеDемoги, 2]'  ,Loц 
rp.n ' 'n"" ' "  ' '  |ьчoс| ,  B lд,Дiл)  к1 ,ь)P||  ,a  oo||^lyви.onjв|оj l )

ro"  rоr  варaсr  ,o]  ч i lL ,о]  p1 lЧ aoo pРoр,а|| iш' i9  'Д in.ню' ' | .q  \

"".uuoй"uo"у 
nop"д*y 

"iдпoвiдяo 
дo виN!ог чи!яoгo зaкoяoдaвства Укрai!и,

io,5, змirlr iдoповясняя до цьoгo гloЛoхепя' вяoсятьол згiдяо р1шс!яя

Llrrylpar*+h
1sJ*в* 2


