
чугу1вськА РАйоннА двРжАвнА Адппн1стРАц1я
хАРк|всько! оБлАст1

РозпоРядт(в,ння

чуц !в

про створе'яя робочо1 групп з

"ку!ь|}Р!'' чут!вського Ра!1ояу' як!
у1рлму|оться за рахуяок кошт!в

на вико!апяя доРу{еявя каб|нец м]я]сщ!в укра]ъи в]д ]!.01.201з
л9 187лл'|з, в;дпов]д!о до вакву м;в;стсРства кульцРп укра|ви
в! ( 07.01.20!] 

^: 
!48'поо с вореа! 9 !обочо] р)п/ ] пг ан" о. .!!1а !! !еРРк!

бюджотя!х установ. як; у1Риму]('гься :]а рахунок кош1!в м;сцевих 6!одке'в'',
(ер}фчись с!аг!ями 22, 39 закону ук!а]ви "про м!сцев] дерхавя| адм;я!стац]т''

]' ствоРити робочу тущ з п'паяъ оптимьац!1 пп|ереж1 6юд'(етвих
\(!ьов апл "к)1ьцРа" ч,.)|в("!о о !йо!). {!. /']ри'1},1о'ьс, ъ ро\) !оь
хошт|в м]сцевих бюдхст;в (дФ1] _!обоча щ)па).

2 ']а!вс!д|!| !ерсондьчии .к1а! робочо' р)п ! ' 1и1ачь .'!!им'и!.!,
мсРсж; 6юдхетяих устаяов г!'у3; "кулыцр'' чугу1ъськото Райо1!у, як;
утр!пцютьс' за рахупок кош'в м;одевих б!од)кет;в (дода€т!ся).

3. Робоч;й цуп;:
.' ! орпн")в"!и Робо ) в!1-ов лно 0о основ! и\ Р,!р9т в л!я-ьчо.!;.
3.2. вживап веобхйн|1х заход1в з урецлювання щоблемнц питавь' цо

виникають у д!ялъвост1 бюдхетних установ гшуз! "культура''.
1.1. 1ч'}ор\!аш:,о ]а п- !)!(а!и. !ове !ен# а.м',) !Р"'о,1ц;} с'. *ь*}ч.

селищних рад отосовво оптш!!зац]] бюдкетяих установ вадавати голов| робочо|
гу!и !!оквар!Ф) чеое' в&0 к}ло!}ру ! !}р|!м) оа:о'но, 1Рр!.вчо]
!!;!''( 

' ра !;" !о !0 !и. ! ми10я нас'] 1Рого ." .в' ! иу
з. коятроль за !икованяям Розпоряджс ва засцпвпка

голови райовяо] дерхавво]| адм;в;страц!] коростельова в. в.

го'1ова рдйовно! дсржавно-|
в.в. лоБойчвнко



3АтввРдхвно
Розпорядження голови
ра| онно дерРав! о1 адм|{;( тра!!,
|.,',а-у"ц,./уу, н'-

п[РсонА']ть!]ий склАд

робочо-1групи ! пп | янь оп !ят!!дш!| черед! бюдже| нв\ )с|албв..л} !!
_к}.1ьцр." ч}т_1всько'о Район}.як| гримую|ься !д ра\}нок кош1!в

м!сцевих б|оджет!в

1 . коРоств.,ьов
вячеслав володимиров!ч

2. юР.1внко
,1|одмила васил;вва

голова ро6очо| групя

зас11п!ик райояно]|

с€кретар робочо'| груп!

головяий спец!ш!ст в;дд1л' ку]ьтури 1 туризму

районяо] деркавпо! адм;в;страц!!

члепп Робочо! групя

1|

управл|нм райо1п'о1:]. БуРв11ко

4. кулв11]овА
тетяна володпмиР;вяа

5- мАлй

6. сАБАлА€вА

7. сБ1т:шнко

8.111цд1мов

начшь!ик (];нансового
доРхавво| ад!й|;сФац1]|

начмьник в;дд!щ куль1уРи ! туриз\т райоя!о|
лержавно1 адм!я|страц;']

кому!а!ъяого закладу
ценрал;зована б1бл;отечна"чуц,]вська райовва

систе!'а''(за згодою)

головпий б:тгштер в1дд;лу кульцри ; цр|1зму
районяо; державно'| адм;н1страц;т

дпреюоР комуншьно] устапов! "чугутвоький

райовн!й Будинок ку!ьтуРи'' (за зфдою)

керуючий справами витовФчого апаРату
чугутвсько_! Рйояво] ради (за зтодою)

кер;вппк !пардту районво'|'
державпо| 'дм!н!стр.ц|!

|.!о. ковт}.!{


