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кАм,янкА-БузькА рдйоrтнд дЕржАвнА АдмIнIстрАIдя'

роз ПОРЯДЖ-ЕННЯ

м. Кам'янка-Бузька жэ j'J9/a,; o;/a
Про орzанiзацiю mа провеdення

о бласноzо еmно ф есmuв шlю
KКyпallbcbKa tпiсmерiя наd Буzом>

ВiдповiдЬо до Закону УкраiЪи <Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiT>,

рiшення ЛьвiвськоТ обласноi ради вiд 05.L2.2017 J\Ъ561 <Про затвердження
Регiональноi програми з мiжнародного i транскордонного спiвробiтництва,
европейськоi iнтеграцii на 2018-2020роки>, протоколу засiдання КонкурсноТ

ради Конкурсу iнiцiатив мiсцевих карпатсъких |ромад вiд 19.07.2018 Jф4,

розпорядження голови Львiвськоi облдержадмiнiстрацii вiд 27.07.2018
М76б/0/5-18 <Про видiлення коштiв) та з метою пiдтримки мiсцевих звичаiв та
традицiй Кам'янеччини:

1.Органiзувати та реалiзувати 19 серпня 2018 року у смт.Щобротвiр
проект Кам'янка-Бузькоi районноi ради - обласний етнофестивЕlJIь <<Купалъська
мiстерiя над Бугом>>.

2. Створити органiзацiйний KoMiTeT з пiдготовки та проведення обласного
етнофестив€tлю <<Купальська мiстерiя над Бугом>> та затвердити його склад
згiдно з додатком.

3. Завiдуючiй сектором культури райдержадмiнiстрацii (Водонiс Л.В.)
забезпечити органiзацiю та проведення культурно-мистецького заходу" \ я

4. Начальнику Кам'янка-Бузького вiддiлу полiцii ГУ НП у Львiвсъкiй,
областi (Ярiшу В.В..) забезпечити охорону громадського порядку та безпеку
дорожнього руху пiд час проведення фестивЕLлю.

5. Начальнику Кам'янка-Бузького РВ ГУ ДСНС УраiЪи у Львiвськiй
областi (Щiолковському I.B.) забезпечити дотриманнrI вимог протипожежноi
безпеки та поводження на водi, пiд час проведення фестив€LJIю.

6. Головному лiкарю ,Щобротвiрськоi MicbKoT лiкарнi (Круглянко Л.М.)
забезпечити надання при потребi першоТ невiдкладноi допомоги пiд час
проведення фестивЕtлю.

7. Селищному головi ,Щобротвiрськоi селищноТ ради (Нiколаеву P.I.)
забезпечити благоустрiй на мiсцi проведення фестивалю та прилеглих
територiях.
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8. Начатlънику вiддiлу комунiкацiй з громадськiстю, органiзацiйноТ та
iнформацiйноi дiяльностi апарату райдержадмiнiстрацii (Мороз Л.В.)
висвiтлити данийзахiд в засобах масовоi iнформацii.

9. Контролъ за виконанням розпорядженнrI покJIасти на заступника
ii вiдповiдно до розподiлry функцiонЕlJIьних

Голова В.I.Кирилич
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,Щодаток

до розпорядження голови
Калл'янка-Бузъкоi районноi
державноi qдмiнiстрацii
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СКЛАД ОРГАНIЗАЦМНОiО KOMITETY
з пiдготовкII та проведення обласного етпофеетивалю

<<Купальська мiстерiя над Бугом>>
Кирилич
Володимир Iгорович
Келеберда
Тарас ВолодимI4рович
Мороз
Jftобов Василiвна

вашкiвський
Андрiй Станiславович
Мудрик
наталя Йосипiвна
Нiколаев
Роман Iгорович
Кравець
Юрiй Iгорович
Шульган
Вiталiй Петрович
Тарапryк
олег СтанiславовиII
Ярiш
Володимlар
Володимирович

Щiолковський
Iгор Васильович
HiKiTiHa
Iрина Степанiвна
Барила
Людмила AHToHiBHa



Водонiс
JIrобов Василiвна
Антоняк
гапина Михайлiвна
Лиско
Jftобов Влqдиславiвна
Койда
Тарас Богданович
Круглянко
JIюдмила МиколаiЪна
Таней
Iгор ЯрославовиtI

Перший заступник голови
райдержадмiнiстрацiI А.С.Вацlкiвськиii
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