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КДМ, ЯНКД-БУЗЬКД РДЙОННД ДЕРЖДВНД ДЛ4IНIСТРДIДЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
*"//.[L_1 цЦ/:

;Про заmверdсtсення поло?rcення про
секmор lЕльmурu Karlt' янка-Бузькоi

районноi dерuсовноi аdмiнiсmрацti
львiвськоi обласmi

ВiдповiднО дО ст.ст.5,42 ЗаконУ Украiни <Про мiсцевi деряtавтri

адмiнiсфацii>, постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 26.{}9.2012 j\b887

кПро затвердження Типового положеЕня про структурний пiдроздi-ц tдiсrlевоI

д.р*u""ОТ адмiнiСтрацii>, наказУ MiHicTepcTBa кулътури УкраТrrи вiд 20 {р)/д}iя

ZCitZ року J\Ъ1560 <<Про затвердження Методичних рекомендацiрi з розро6:lfilЕя
ПоложеНнrI прО .rру*rуРниИ пiдРоздiл мiсцевоТ державноТ адмiнiстраiдii у сферi

культури), на викон€lнЕЯ розпоряДженнЯ гоJIови районноi дерхсавнсri_

uд*i"-i.rрацii вiд 29.01.2018 :rb4gzoz-O8/18 <Про виконання Закону УкраТни вiд 9

листопад а 20|7 М2 1 9O-VIII>:

1' Затвердити положення про сектор культури Кам'янка.-Б),зькоi

районноi державноi алмi яiстрацii Львiвськоi областi, lцо додаетъся,

2. Визнати таким, Iцо втратило чиннiсть, розпорЯД/Ке}П.1я голови

pal:loHHoi державнот адмiнiстрацii вiд 01.10.2014 Jфз45/02-08/l4, <I]po

затвердЖеннЯ положеннЯ прО сектор культури Кам'янка-БузькоТ районrlоi

дер}кавноi адмiнiстрацiI Львiвськоi областi>>, а

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти rra застугiника

голови районноi державноI адйiнiстрацii вiдповiдно до розtтодiлу

функцiонаJIьних обов'язкiв.

B.I. КириличГолова



ЗАТВЕРДЖЕНО
РозпорядженнrI голови

районцоi державноТ адмiнiстрацii
вiд /9

ПОЛОЖЕННЯ
про сектор культури

Кам' я нка-Бузькоi районноi державноI адмiнiстра чii
львiвськоi областi

,," 1. СекгоР культури Кам'янка-БузькоТ районноi державноi адмiнiстрацiТ

ЛьвiвсьКоI обласТi (надагli - сектоР) утворЮетьсЯ головоЮ районноi державноi
адмiнiстрацii, входить до iT скJIаду i в межах рйону забезпечуе виконаннrI

покJIадених на цей пiдроздiл завдань.

2. Сектор пiдпорядкований головi районнот державноi адмiнiстрацii, а

також пiдзвiтний i пiдконтрольний департаменту з питань культури,

нацiональностей та релiгiй ЛьвiвськоТ обласноi державноi адмiнiстрацii.

3. Сектор У своiй дiяльностi керуеться Конституцiею та законайи

УкраiЪи, актами Президента Уr9аiЪи, Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи, наказами

MiHicTePcTBa куЛ"rур" УкраiЪи, розпорядженнrIми голiв обласноi та районноТ

державних адмiнiстрацiй, рiшеннями обласноi та районноi рад, iншими

нормативно-правовими актами, наказ€}ми департаменту з питань культури,

"чцiо,rurrьностеЙ 
та релiгiЙ Львiвськоi обласноi державноi адмiнiстрацii,

положенЕям про сектор.

4. Основними завданнями сектору е:

4.1. Реалiзацiя та органiзацiя державноi полiтики у сферi культури,

мистецтва, бiблiотечноi та, шryбноi справи, нацiональноi музейноi полiтики та

мистецько1 освlти.

4.2. Реалiзацiя державноi мовноi полiтики на територii району' р

4.з. Здiйснення виконавчих та органiзацiйно-розпорядчих функцiй щодо

функцiонуванЕя i розвитку сфери культури, шryбноi та бiблiотечноi справи,

нацiональноi музейнот полiтики, мистецькоi освiти.

4.4. ЗабезпеЧення вiльного розвитку культурно-мистецьких проектlв,

4.5. ЗабезпеченЕя досryпностi ycix видiв iультурних послуг i

культурноi дiяльностi.

4.6. Сприяння вiдродженню та розвитку традичiй i культури укратнськоi

нацiт, етнiчноi, культурноi i мовноi самобутностi нацiональних меншин,

,*irчцi" державноi полiтики у сферi облiку, охорони, реабiлiтацii,

реставрацii та використання об'ектiв культурноi опадщини.

5. Сектор вiдповiдно до покJIадених на нього завдань:

Jф



дiяльностi

5.7.

5.t. Забезпечуе викоЕання Конституцii та законiв Украiни, aKTiB

Президента Украiни, Кабiнету MiHicTpiB Украiни, наказiв MiHicTepcTBa

культури Украiни та здiйснюе контроль за iх реалiзацiею,

5.2. Узагальнюе практику застосування законодавства, надае пропозицii

щодо Удоскон€tлення законодавства у вiдповiдних сфероr дiяльностi.

5.3. Бере }п{асть у розробцi, погодженнi та виконаннi комплексних

про|раМ з питанЬ розвиткУ культурИ, проектiв нормативно-правових aKTiB у
визначених законом випадках з питань, що наJIежать до компетенцiI сектору.

5.4. Розробляе проекти розпоряджень районноi державноi

адмiнiстрацii, у визначених законом випадкa>( -
akTiB з питань реалiзацii галузевих повновах(ень.

голови
проекти нормативно-правових

5.5. Бере rIасть у розробцi, погоджуе та розробляе проекти

органiзацiйно-розпорядчих докр{ентiв районноi державноi адмiнiстрацii, що

стосуються напрямiв дiяльностi сектору.

5.6. Здiйснюе анапiз стану та тенденцiй розвитку у вiдповiдних сферах

та вживае заходiв щодо ycyнeнrr I недолiкiв.

стосуються
забезпечуе пiдготовку iнформацiйних та аналiтичних матерiа-пlв, що

вiдповiдних сфер дiяльностi, дJUI поданнrI головi районноТ

державноi адмiнiстрацiI, дJIя розгJlяд} на засiданнях Колегii районноi державноl

адмiнiстрацii.

5.8. Бере r{асть у пiдготовцi звiтiв голови районноi державноi

адмiнiстрацii для й роr.п"ду на сесii районноi ради стосовно вiдповiдних сфер

дrяльностl.

5.9. Спiвпрацюе з органами державноi влади i мiсцевого

самоврядування Украiъи, устаЕовами та органiзацiями з питань, Що наJIежать

до компетенцii сектору.

5.10. Контролюе дiяльнiсть органiв мiсцевого самоврядування у межах

повнов€tженъ, наданих чинним законодавством, та надае методичну допомоry з

питань здiйснення наданих iм законом повнов€l)кень органiв виконавчоi влади,

5.11. Здiйснюе органiзацiйно-методичне керiвництво та координу€

робоry закладiв та установ, Що входять до сфери управлiнн,I сектору,

5.|2. Забезпечуе у межах cBotx повноважень

iHTepeciB фiзичних та юридичних осiб.

5.13. Розглядае В установЛеномУ законодавством порядку зверненЕ,I

громадян, запити i звернення народних депутатiв Украiни та депутатlв

"iо.rо"iоЙх 
мigдевих рад, органiв дф*u""оi влади, засобiв масовоi iнформацii,

суб'сктiв .оarrодuрювання, цромадських органiзацiй з питанъ, що на[ежатъ до

комIIетенцii сектору.

5.14. Забозпе.rуе доступ до публiчноi iнформацiТ, розпорядником яко1 е

захист прав i законних

сектор.

t



6.2.

6.3.
корупцii.

6.4.

5.15. Роз'яснюе через засоби масовоi iнформацii змiст державноi та

регiона.пьноi полiтики у вiдповiдних сфера< дiяльностi, iнформуе населення про

стан здiйснення визначених законом повноважень.

5.16. Представляе район у рiзноманiтних заход€lх, якi стосуються

вiдповiдних сфер дiяльностi, забезпечуе органiзацiю та проведення таких

заходiв на територii району.

5.17. Подае В установленому порядку пропозицii щодо вiдзначення

працiвникiв галузi культури державними нагородами, застосовус згiдно iз

законодавствоМ iншi форми мор€шIьного та матерi€шьного заохочення.

5.18. Здiйснюе iншi функцii, що випливЕlють з поюIадених на нього

завдань.

6. Повноваження та завдання сектору у сферi культури, кrryбноi та

бiблiотечноi справи, нацiон€lльноi музейноi полiтики та мистецькоt освlти:

6.1. Забезпечуе у межах cBoik повнов€Dкень реалiзацiю державноi

полiтики стосовно захисту iнформачii з обмеженим доступом.

Забезпечус захист персон€tпьЕих даних. 
;j]

Забезпечуе здiйснення засодiв щодо запобiганrrя та протидii

Бере участь у пiдготовцi пропозицiй та розробленнi проектiв

мiсцевих бюджетiв, рiчних кошторисiв та районних програм, заходlв з питань,

що н€шежать до компетенцii сектору.

6.5. Забезпечуе ефективне та цiльове використання бюджетних коштiв.

6.6. Бере участь у розробленнi та виконаннi державних 1 регlон€шьних

цiльовиХ та компЛексниХ процрам, якi стосуються вiдповiдних сфер дiяльностi,

6.7. Бере rlacTb у пiдготовцi пропозицiй до проектiв програм соцiа,гtъно-

економiчного та культурного розвитку району.

6.8. Репрезентуе район у рiзноманiтних заход€lх, якi стосуються

вiдповiдних сфер дiяльностi, забезпечуе органiзацiю та проведення таких

заходiв на територii району.

6.9. Готуе (бере участЬ У пiдготовцi) проектiв угод, договорiв,

меморанд}мiв, протоколiв зустрiчей делегацiй i робочих груп у межах своlх

повнов€Dкень.

6.10. Органiзовуе робоry з укомплектування, зберiгання, облiку та

використаннrI архiвних документiв.

6.11. Бере у{асть у вирiшеннi вiдповiдно до законодавства колективних

трудових спорiв (конфлiктiв).

6.|2. Забезпечуе аналiз потреби у працiвникzlх у сферах культури та

мистецтв.

пrтпТ пrтяптттини. " '-Эi ПОЛiТИКИ;охорони культурноi спадщини, державно1 мовн(



б.14. Забезпечуе
суспiльного життя.

функцiонуванЕя украiнськоi мови у Bcix сферах

6.15. Здiйснюе монiторинг стану та тенденцiй розвитку у сфераl
культури, мистецТв, охороНи культурноi спадщини, державноi мовноI полiтики.

6.16. Розглядае В установленому законодавством порядку звернення

фiзичниХ i юридиЧних осiб з питань, що належать до компетенцii сектору.

6.|7. Органiзовуе та проводить семiнари, наради та iншi захоДи З ПИТаНЬ,

що н€rпежать до компетенцii сектору.

6.18. Iнформуе населення про свою дiяльнiстъ через засоби масовоi
iнформацii, проводить роз'яснюв€tlIъну роботу з питанЬ, ЩО НаПеЖаТЪ ДО

компетенцii сектору.

6.t9. Здiйснюе iншi функцii, що виплив€tють з покладених на СеКТОР

завдань.

6.20. Формус та реалiзус в районi державну полiтику в галузях культ)фи

та мистецтва, культурно-просвiтницькоi роботи, забезпечуе ix комплексний

розвиток
6.21. Здiйснюе органiзацiйно-методичне керiвництво та координуе

робоry закладiв та установ, що входять до сфери управлiння сектору.

6.22. Здiйснюе повноваэкенIш з управлiння пiдпорядкованими закладами,

пiдприемствами та,органiзацiями культури, мистецтва, надае iM методичну,

органiзацiйно-практичну, консультативну допомоry.

6.23. Здiйснюе контроль за дотриманням фiнансовоi та iнженерно-

технiчнот дисциплiни в пiдпорядкованих закладах, пiдприемствах та

органiзацiях культурно-мистецькоi сфери.

6.24. Вживае заходiв щодо збереження та розвитку мережi культури

6.25. у встановленому порядку iнiцiюе cTBopeHHrI, реорганlзацlю та

лiквiдацiю закJIадiв, вiднесених до сфери його управлiння.

6.26. Створюе умови дJIя розвитку хорового, музичного, театраJIьного,--
хореографiчного, образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва 1

ururорЪ"коi творчостi, народноi художньоi творчостi, культурного дозвiлля
населенIш.

6.27. Сприяе централiзованомУ комплекТуваннЮ, та оновленню фондiв
.. ?.? .

музеtв, бtблtотек, органlзац11 виставок.

6.28. Координуе робоry з питанъ органiзацii культурного обслуговування

насеJIення району клубними закладами.

6.29. Координуе дiяльнiсть дитячих музичних шкiл.

6.30. Координуе дiяльнiсть бiблiотек, клубних закладiв, а також

контролюе ix дiяльнiсть.



6.31. Здiйснюе контроль за використанням i технiчним станом примiЩеНЬ

закJIадlв культури.

6.З2" Проводить анапiз потреби у працiвникЕLх сфери культури, вивчае

потребу i формуе державне заNIовленЕя на культурно-просвiтницькi та

педагогiчнi кадри.

6.33. Сприяе органам мiсцевого самоврядуванIIя у вирiшеннi питанъ

соцiально-кульfурного розвитку, реапiзацii державних цiльових i регiональних
програм.

6.34. Здiйснюе заходи iз заохочення благодiйництва в культурно-
мистецькiй сферi.

6.35. У межах повнов€Dкень здiйснюе державне управлiння музеями,

здiйснюе контроль за станом облiку, збереження, використанЕя та перемlщення

державноТ частини фонду, що н€шежить до сфери його управлiння.

6.36. Формуе та подае у встановленому порядку департаменту з питань

культурИ, нацiональностей та релiгiй обласноi державноi адмiнiстрацii
пропозицiI щодо: 

;l

6.36.1. Формування державноi полiтики в галузi культури

6.з6.2.,ЩержавноТ MoBHoi полiтики, зощрема стосовно вдоскон€tленнrl

нормативно-правового реryлювання у зазначених сферах"

6.з6.З. Вiдзначеннrl працiвникiв пiдприемств, установ та органiзацiй у
сферi культури. державними нагородаIчrи та вiдомчими вlдзнаками, застосовуе

iншi форми заохочення.

6.з7. Сприяе розвитку мережi та змiцненню матерiалъно-технiчноi бази

пiдпорядкованих закладiв кулътури, мистецькоi освiти.

6.з8. Органiзовус та проводить фестивалi, свята, конкурси, ог:гiяди

самодiяльноi народноi творчостi, виставки TBopiB образотворчого та

декоратИвно-ужиТковогО мистецтва та iншi заходи, що нЕUIежать до компетенцii

сектору.

6.з9. Сприяе з€жисту прав споживачiв культурного продукту

б.40. Сприяе збереженню та розвитку культури украiнськот нацii,

етнiчноi, культурноi та мовноi самобутностi корiнних народiв i нацiона_пьних

меншин.

6.41. Сприяе соцiальному захисту працiвникiв пiдприемств, установ та

органiзацiй у сферi культури.

6.42. Бере участь в органiзацii та rrроведеннi виставок, виставок-

ярмаркiВ, методиЧних i науково-практичНих ceMiHapiB, конференцiй тощо,

6.43. Бере у{асть у розробленнi пропозицiй щодо будiвничтва об'сктiв

культури, зzшг{ення iнвестицiй дJIя розвитку культури,

6.44. Надае органiзацiйно-методичну допомоry пiдприсмствам,

установам та органiзацiям у сферi культури,



6.45. Здiйснюе заходи щодо пiдготовки, перепiдготовки та пiдвищення
кваrriфiкацiТ працiвникiв у сферi культури.

6.46. Забезпечуе збирання та оброблення статистичних вiдомостеЙ У
сферi купътури i коктропъ заiх достовiркiстю.

6.47. Органiзовуе надання iнформацiйних i правових послуг, методичноi
допомоги з питань культури.

6.48. Веде облiк музеiЪ, утворених у складi пiдприемств, установ та
органiзацiй.

6.49. Роз'яснюе через засоби масовоi iнформацii змiст державноi
полiтики у сферi культури та державноi MoBHoi полiтики.

6.50. Бере rrасть у розробцi та реалiзацii прогр€IIчr державноi мовноi
полiтики.

7. ПовноваженЕя сектору у сферi охорони об'ектiв культурноI спадщини:

7.I. Затверджуе реставрацiйнi завданЕя на дослiдженIuI i проектування,
експертизу та погодження науково-проектноi документацii на консервацiю,

реставрацiю, реабiлiтацiю, ремонт i пристосування об'ектiв культурноТ
спадщини мlсцевого значення.

7.2. Здiйснюе поп},JIяризацiю охорони культурноi спадщини у регiонi.

7.З. Виконус функцiю заIчIовника, укJIадае з цiею метою контракти на' цiю, реабiлiтацiю, музеефiкацiю,виявлення, дослlдження, консервацlю, реставра]
ремонт, пристосування об'ектiв культурноi спадщини та iншi заходи щоДО
охорони культурноi спадщини.

7.4. Готуе та подае на розгJIяд головi районноТ державноi адмiнiстрацii
пропозицii з необхiдними розрахунками для надання бюджетних асигнувань на
проведення науково-дослiдних, проектних, ремонтно-реставрацiйних робiт на
об'ектах культУрноi спадщини.

7.5. Iнформуе вiддiл охорони iсторичних пам'яток про пошкодження,

руйнування, знищення, загрозу або можливу загрозу пошкодженнrI, руЙнУванНЯ
t.пам'яток, що розташован1 на територ1l раиону.

7.6. Забезпечуе по-можJIивостi вiльний доступ до пам'яток з метою ix
екскурсiйного вiдвiдування, якщо вони вважаються придатними Для цъоГО.

7.7. Формуе та бере )л{асть у розробцi та реалiзацii районних програм У
сферi охорони культурноi спадщини.

7.8. СприяС доступУ населеннЯ дО надбанЬ кулътури, писемностi,
традицiй i звичаiЪ.

8. Сектор мае право:

8.1 Одержувати в установленому законодавством порядку вiд iнших
структуРних пiдРоздiлiВ районноi державноi адмiнiстрацii, органiв мiсцевого

---;жно вiд формисамOврядування, пiдприемств, установ та органlзацlи нез€tпе

"rru""ъ."i 
та ix посадових осiб iнформацiю, документи i матерiали, необхiднi

дJIя виконання покJIадених на нього завдань.



8.2 Залуrати до виконання окремих робiт, y"lacTi у вивченнi окремих
питанъ спецiалiстiв, фахiвцiв iнших структурних пiдроздiлiв районнОi
державноТ адмiнiстрацii, пiдприемств, установ та органiзацiй (за погодженняМ З

iх керiвникаtrли), представникiв цромадських об' сднань (за згодою).

8.3 Вносити, в установленому порядку, пропозиц11 щодо

удосконаленнrI роботи районноi державноi адмiнiстрацii у вiдповiднiй галузi.

8.4 Користуватись в установленому порядку iнформацiйними баЗаМИ

органiв виконавчоi влади, системами зв'язку та комунiкацiй, мережами

спецiального зв'язку та iншими технiчними засобами.

8.5 Скликати в установленому порядку наради, проводити семiнари та
i . . .р, iншi подtбнt зulходи з питанъ, що наJIежать до иого компетенцlr.

8.6 Разом з вiдповiдними органами виконавчоТ влади здiйснювати
контролЬ у межаХ cBoci компетенцii за цiльовим використанням державних
*o-ii", видiлених на реалiзацiю прогр€Iм, проектiв, заходiв.

8.7 Сектор, у процесi виконання покладених на нього завдань,

взаемодiе з iншимИ структуРнимИ пiдроздiлами районноi державноi
адмiнiстрацii, фганами мiсцевого сЕlмоврядування, а також з пlдприемствами,

установами, органiзацiями ycix форм власностi та об'еднаннями ГРОМаДЯН З

метоЮ створенНя умоВ для провадженнrI послiдовноi та узгодженоI дiяльностi
щодО cTpoKiB, перiодиЧностi одержання i передачi iнформацii, необхiдноi для
н€UIежного виконання покJIадених на нього завдань та здiйснення запланов€}них

заходiв.

9. Структура сектору затверджуеться головою Кам'янка-Бузькоi районноi
державноi адмiнiстрацii за поданнrIм завiдувача сектору.

10. Сектор очолюе завiдувач, який призначаеться на посаду

звiльняетьсЯ з посадИ головоЮ районноi державноТ адмiнiстрацii згiдно iз

законодавствой про державну службу за погодженням iз департаментом з

питанЬ культури, нацiональностей та релiгiй ЛъвiвськоТ обласноi державноI

адмiнiстрацii в установленому законодавством порядку.

11. Завiдувач сектору: 
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|2.|. Здiйснюе керiвництво сектором, несе персон€шьну

вiдповiдальнiсть за органiзацiю та результати його дiяльностi, спри,Iе

створенню н€lлежЕих yIиoB пращ у сектор1.

t2.2. Подае на затвердження головi районноi "дерх(авноi адмiнiстрацiТ

положеннrI про структурний пiдроздiл.

12.з. Затверджуе посадовi iнструкцii працiвникiв сектору та розподiляе

обов'язки мlж ними.

|2.4. Плануе роботу сектору, вносить пропозицii щодо формування

планiв роботи районноТ державноi адмiнiстрацii,

ефективностi роботи сектору.



|2.6. Звiтуе перед головою районноi державноi
виконання покJIадених на
планiв роботи.

структурний пiдроздiл завданъ
адмiнiстрацii про
та затверджених

|2.7. Може входити до скjIаду Колегii районноi державноi адмiнiстрацii.

12.8. Вносить пропозицii щодо розгJIяду на засiданнях Колегii IIитань,

що н€rлежать до компетенцiI сектору, т8 розробляе проекти вiдповiдних рiшень.

|2.9. Може
самоврядування.

брати )п{асть у засiданнях органiв мiсцевого

12.10. Представляе iнтереси сектору у взаемовiдносин€}х з iншими
структурними пlдроздlлами раионно1 державно1 адмrнlсц)ац11, 1ншими
територlаJIьними органами виконавчо1 вляциl органами мlсцевого
самоврядування, пiдприсмствами, установами та органiзацiями - за дорrrеннrlм
керlвництва раионноl державно1 адмlнlстрацll.

l2.|I. Видае у межах cBoik повноважень нак€ви, органiзовуе контроль за
ik виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, якi зачiпаrоть права, свободи i
законнi iнтереси громадян або м€lють мiжвiдомчий характер, пiдлягають
державнiй реестрацii в Головному територiальному управлiннi юстицii у
львiвськiй областi.

|2.12. Подае на затвердженнrI головi районноi державноТ адмiнiстрацiТ
проекти кошторису та штатного розпису сектору в межах визначеноi граничноi
чисельностi та фо"ду оплати працi його працiвникiв.

|2.|3. Призначае на посаду та звiльняе з посади у порядку,
передбаченому законодавством про державну службу, державних службовцiв
сектору, заохочуе ix та притягае до дисциплiнарноi вiдповiда,цьностi.

I2.|4. Приймае на роботу та звiльняе з роботи у порядку, передбаченому
законодавствоЙ про працю, керiвникiв структурних пiдроздiлiв,

центраlriзованоТ бухгалтерii сектору, музейних працiвникiв та працiвниКiв
Народнlтх домi в району.

12.15. Здiйснюе гЕLпузеве управлiння дiяльнiстю установ культури

раионного пlдпорядкування.

|2.16. Розпоряджаеться коштами у межах затвердженого голоВоЮ

районноi державноi адмiнiстрацii кошторису сектору.

|2.17. Здiйсшое добiр кадрiв.

12.18. Органiзовус роботу з пiдвищення рiвня професiйноi

компетентностi працiвникiв сектору.

l2.|9. Проводить особистий приЙом громадян з питань, Що наПеЖаТЬ ДО

повноважень сектору.

12.20. Забезпечус дотримання працiвниками сектору

внутрiшНьогО службовОго розпоРядку та виконавськоi дисциплiни.
правил

{l



|2.2|. У разi вiдсутностi завiдувача сектору його функцiТ виконуе
го";Iовнии спецl€шlст сектору.

12.22. Здiйснюе iншi повнова)кення, визначенi законом.

12. Накази завiдувача сектору, що суперечать КонституцiiL'2. Накази завlдувача сектору, що суперечать Конституц11 та закон€IIчI

Украiни, актам Президента Украiни, Кабiнету MiHicTpiB УкраIни, MiHicTepcTB,
iнших центр€tльних органiв виконавчоi влади, мо}куть бути cкacoBaнi головою

районноi державноi адмiнiстрацii, директором департаменту з питань культури,
нацiональностей та релiгiй Львiвськоi обласноi державноi адмiнiстрацii.

13. Граничну чисельнiсть, фонд оплати працi працiвникiв структурного
пiдроздiлу визначае голова районноi державноi адмiнiстрацii у меж€lх

вiдповiдних бюджетних призначень.

|4. Штатний розпис та кошторис сектору затверджуе голова раЙонноi
державноi адмiнiстрацii за пропозицiями завiдувача сектору.

баланс, рахунки в органах Казначейства та банкiвсъких установах, печаткУ iЗ

зображенням .Щержавного Герба Украiни та cBoiM найменуванням, влаСнi

бланки.

не е платником
податку на прибуток пiдприемств.

|7. Фiнансування дiяльностi сектору здiйснюсться з державноГО
Оюджету l використовуеться викJIючно на иого утримання.

18. У пiдпорядкуваннi сектору перебувають заклади культури, що
нrLlIежать до сфери культури району.

15. Сектор е юридичною особою гryблiчного права, мае саNlостiйниЙ

16. Сектор е бюджетною неприбутковою установою,


