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КАМ,ЯНКА-БУЗЬКА РДЙОШrД ДРЖАВIrА АДДНIСТРАIЦЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯоЩ{уfurу м.Кам'янка-Бузька/f
Про орzанiзафю mа провеdення
обласноzо фесmuваллю
KKyпa.tlbcbna ваmра Had Буzом>

Вiдповiдно до Закону Украihи кПро мiсцевi державнi qдмiнiстрацiЬ>, на
виконаннrI пу{кту 1.15 рiшення Кам,янка-БузькоТ районнот Ради ritд 23.03 .20|7
poкyЛ!8тaзмeтoюпiдтpимкимiсцeвшсзвичaiЪTaTpaДицiйКaмянeIПIини:

1.Органiз)rвати та провести 1б липЕя 2017 рокУ у смт..Щобротвiр обласний
фестиватlъ <<Купаlrьсъка ватра н4д Бугою>.

_ 2. Створити органiзацiйний KoMiTeT з пiдготовки та цроведення обласного
фестивагпо <<купа.гlьська ватра нqд Бугою> та затвердити його склад згiдно з
додатком.

_ 3. ЗавiдуюЧiй сектОром культури райдержqдмiнiстрацii @одонiс Л.В.)
забезпечити органiзацiю та цроведення культурно-мистецъкого з11(оду з
виготовJIенням та розповсюдженЕям афiш.

4. НачаЛьникУ Кам'янка-Бузъкого вiддi.гry полiцii гу нП у Львiвськiй
областi (Пiд.ггужному I.B.) забезпечити охороЕу Iромадсъкого порядку та
безпеку дорожнього руху пiд час цроведення фестив€lJIю.5. НачагlънИку Каlл'Янка-БузЬкогО рв гУ дснС Ураihи у Львiвськiй
областi (Щiолковсъкому I.B.) забезпечити дотрим€лнIIя вимог протипожежпоi
безпеки та поводженЕя на водi, пiд час проведення фестиваJIю.

6. ГолоВномУ лiкарЮ ,Щобротвiрськоi MicbKoi лiкарнi (Круглянко Л.М.)
ЗабеЗПеЧИТИ наДанЕя цри потребi першоi невiдшr4дноТ допомоги пiд час
проведення фестив€л"JIю.

7. Селищному головi .Щобротвiрськоi селищноi ради (Нiколаеву P.I.)
забезпечити благоустрiй на мiсцi проведенЕя фестивалю та прилеглих
територiях.

8. .Щиректору районного центру соцiапьних служб для сiм'i, дiтей та
молодi (Кравець о.М.), начальнику сrrужби у справах дiтей
РаЙДеРЖqДмiнiстрацiТ (.IIдкiвнич I.M.) та завiдувачу сектору молодi та спорту
РаЙДержqДмiнiстрацii (Койдi Т.Б.) органiзувати та цровести розва:к€}пьнi засоди
для дiтей та молодi iз врученЕям подарункiв.
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9. ГоловноlчIу редактору районного народного часопису <<Життя i слово>>
(Поломаному I.C.) та нач€rлънику вiддiлу комунiкацiй з |ромадськiстю,
органiзацiЙноi та iнформацiйноi дiяльностi апарату райдержадмiнiстрацii
(Мороз Л.В.) висвiтлити даний за<iд в засобас масовоi iнформацii.

l0. КОнтрgць за виконанням розпорядженЕя покласти на заступника
голови ii М.Т.Мазяра.

В.I.Кириличл,и:!Ф
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Кирилич

,Щодаток

до розпоряджеЕIIrt голови
Калл'янка-Брькоi районноi
державноi 4дмiнiстрацii
вiл 

=?t 
лLu пr+1 2017 рокуNs.JбJ/оl - 0!-/./У

СКJIАД ОРГАНIЗАЦЙIОГО KOMITETY
з пiдготовкп та проведеЕня обласЕого фестпвалю<<Купальська ватра пад БугоЙ>>

- голова районноi державнот адмiнiстрацii; спiвголоваВолодимир Iгорович оргкомiтету;
Келеберда _ голова районноiради, спiвголова оргк9мiтеry (зазгодою); +

- селипцIий голова Щобротвiрськоi селищноi ради,
спiвголова оргкомiтеry (за згодою);

_ засцrпник голови райдержадмiнiстрацii;

_ ЕачаJIъник вiцдiJry комуЕiкацiй з цромадськiстю,
органiзадiйноi та iнформацiйноi дiялъностi апараry
раftдержqдмiнiстршдii, секретар оргкомiтеry;

Членп оргкомiтеry:

_ начапьник управпiння фiнансiв
райдержалмiнi страцii;

- в.о. начЕUIьнИк вiддiлУ освiтИ райдержадмiнiстрацii; ,

- керiвник апарату райдержадмiнiстрацii;

- завiдувач сектору кулътури райдержqдмiнiстрацii;

- Менеджер iз взаемодii iз державними оргаIIами
вJIади ВП .Щобротвiрська ТЕС IIАТ (ДТЕК)
Захiденерго (за згодою);

- завi.ryвач сектору молодi та спорту
paft держадмiнi страцii ;

- головний лiкар !сiбротвiрськоi мiсъкоiлiкарнi (за
згодою);

дIФектор агенцii економiчного розвитку Кам'янка-

Тарас Володимирович
Нiколаев
Роман Iгорович
Мазяр
Михайло Тарасович
Мороз
Jftобов Василiвна

Барила
JIюдмила AHToHiBHa
Бiда
Ната.пя PoMaHiBHa
височаrrська
Jftобов Петрiвна
Водонiс
Jftобов Василiвна
Войчук
степан Степанович

Койда
Тарас Богданович
Круглянко
Jftодмила МrаколаiЪна
HiKiTiHa



Iрина Степаrriвна
Пiдлужний
Iгор ВасильовиII
поломаний
Iгор СтепановиII
слiвiнський
Iгор Яросл€лвовиrt

Таней
Iгор ЯрославовиII
L(iолковський Iюр
васильович
Яршrух

Олъга Щмитрiвна

Керiвник апарату
ра йдерлсадмiнiстрацii

Брького району(за згодою);
начапъЕика Кам'янка-Бузъкого вiддilry полiцii ГУ
НП у Львiвськiй областi (за згодою);
головний редактор районного народного часопису
<<Життя i слово>> (за згодою);
дIФектор СДОСШ О'.Щобротвiр'' 

(за згодою);

дцректор .ЩобротвiрсъкоТ музичноi школи (за
згодою);
начапъник Кам'янка-Бузъкого РВ ГУ ДСНС
Ущраihи у Ьвiвськiй областi (за згодою);
.Щиректор народного доrvry ВП Щобротвiрсъка тЕс
IIАТ к,,ЩТЕК> Засiденерго (за згодою).
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