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КАМ,ЯНКА-БУЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АД4IНIСТРАЦUI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
0 Р a2llл aЙ"a/toKёt м. Кам'янка-Бузька

Про заmверdмсення поло)tсення про
с_!кmор lvльmура, молоdi mа спорmуКам'янка-Бузькоi районноi
depHcaBHoi adMiHicmp ацit Львiв cbKoi
обласmi

Вiдповiдно до ст.ст.5,42 Закqну УкраIни кПро мiсцевi державнiадмiнiстрацiЬ>, Постанови Кабiнету MiHicTpiB украiъи вiд 2б.09 .2Ol2 м887<ПрО затвердЖення Типового положення про структурний пiдроздiл мiсцевоТ
державноi адмiнiстрацiЬ>, на виконанIUI розпоряджень голови районноТдержавноТ адмiнiстрацii вiд 30.10.2019 лъ zbouoz-oBttg <Про впорядкуваншI
структури районноi державноi адмiнiстрацiЬ>, вiд 22.LI.201'g Ns 286/02-08/19
<ПрО внесеннЯ 

1мiН до струКтурИ районноi державноi адмiнiстрацiii> та вiд2з,12,2019 J\ьЗ 18/02-08/19 <ПрО внесеншt змiн до структури районноТ державноiадмlнlстрац11):

xn б l0/-3//"?,О

на заступника
до розподiлу

,е}

1. Затвердити положеннrt про
КамЪнка-Бузъкоi районноI державноi
додdетъся.

сектор культури, молодi та спорту
адмiнiстрацii ЛьвiвськоТ областi, щЬ

2:t Визнати такими, що втратили чиннiсть, розпорядження голови
районнот державноi адмiнiстрацiт вiд lg.02.2018 J\bl tszф-oBu tB ойрозатвердженIUI положення про сектор .кулътури Кам'янка-Бузькоi районнЪiдержавноI адмiнiстрацiт Лъвiвськоi областЬ та вiд lg.O2.2018 M101/02-0s/18кПрО затвердЖеннrI положеннЯ прО сектор 

__ молодi та 
"rф"урайдержадмiнiстрацiЬ> (iз врахуванням вЕесених .MiH;. 

*

З. Контроль
голови районноТ

за виконанням розпорядженIш покJIасти
державноi адмiнiстрацiТ вiдповiдно

в'язкiв.функцiоналъ

Христина ЗАМУЛА



ЗАТВЕРДЖЕНО
РозпорядженшI голови
районноi державноi адмiнiстрацii
вiл,09.u2ll* "аА;"ОrчNs б /0/-3/ /ал0

ПОЛОЖЕНII'I

Ku.,,",Llu"-;Ё:'"Y#"JJfr ffi*"ffi-rllllН.,рацiI
IrbBiBcbKo[ областi

1. СектоР культури, молодi та спорту Кам'янка-Бузькоi районноТдержавнОi адмiнiСтрацii Лъвiвськоi областi-("uд-i Сектор) утворюетьсяголовою районноi державнот адмiнiстрацii, входить до iT скJIаду i в межах
району забезпечуе виконанIш покJIадених на цей пiдро.дiо.u"дu"".

2, СектОр пiдпоРядкований головi районноi державноi адмiнiстрацii, атакож пiдзвiтний i пiдконтрольний дЪ.rчрrurенту з гIитань кулътури,
НаЦiОНаЛЪНОСТеЙ Та РеЛiГiЙ ЛьвiвсвкоТ обласноi державноi адмiнiстрацii,
управлiнню фiзичноi культури та спорту Лъвiвськоi' обласноi державноiадмiнiстрацiт i департаменту внутрiшн"отъа iнбормацiйноi полiтики Лъвiвськотобласноi державноi адмiнiстрацii 

t
3, Сектор у своiй дiяльностi керуетъся Конституцiею та законамиУкраiни, актами Президента УкраiЪи, къЬfuету MiHicTpiB УкраiЪи, нак€вамиMiHicTepcTBa кулътури, молодi та спорту УкраiЪи, роr.rор"дженнями голiвОбЛаСНОi Та РаЙОННОТ Державних адмiнiстрацiи, рiше"""*" обласнот та

районнот рад, iншими нормативно-правовими актами, накuвами департаменту зпитанъ культури, нацiоналъностей та релiгiй Лъвiвськоi обласноi державноТадмiнiстрапii, нак€вами начальника управлiння фiзичноi кулътури та спорту i}-, ,

ryP'ni:,Pa ДеПаРТаМеНТУ ВНУТРiШНЬОi Та iнформацiйноi полiтики львiвсъкоiооласнОi державноI адмiнiстрацii.

4. Основними завданIuIми Сектору е:

4.1. Реалiзацiя та органiзацiя дьржавнот полiтики у сферi культури,мистецтва, бiблiотечноi та клубноi справи, нацiоналъноi музейноi полiтики,
МИСТеЦЬКОi ОСВiТИ, МОЛОдiжноi полiтики та полiтики у tферi bi.".r""T;;;;;;;та спорту.

4.2. Реалiзацiя державноi мовноi полiтики на територii району.
4.3. Здiйснення виконавчих та органiзацiFно-розпорядчих о, функцiйщодо функдiонування i розвитку сфери 

^культури 
клубноi- та бiблiотечноi

справи, нацlон€tльноi музейноi полiтики, мистецъкот освiти.
4,4, Забезпечення вiлъного розвитку кулътурно-мистецьких проектiв.
4-5. Забезпечення досryпностi ycix видiв культурних послуг iкультурноi дiялъностi.



4,6, Сприяння вiдродженню та розвитку традицiй i культури украiъсъкоiнацii, етнiчноi, культурноi i мовноi самобут"о.ri нацiональних меншин.
4,7, Реалiзацiя державноi полiтики у сферi облiку, охорони, реабiлiтацiilреставрацii та використання об'ектiв оуо"rур"оТ 

"rruдщ""".4.8. Сприяння розвитку видiв спорту, визнаних в УкраiЪi.
4-9. Сприяння молодiжним i дитячим громадським органiзацiям,

федерацiям з видiв спорту та iншим |ромадським органiзацiям у проведеннiними роботи з питанъ дiтей i молодi, фiзйчноi культури та спорту
4,10, Органiзацiя i проведеншI фiзкулътурно-спортивних заходiв середшироких верств населеншI, зdлуlення ik до занятъ фiзичною культурою таспортом, забезпечення пропаганди здорового способу *ir.r.
5. Сектор вiдповiдно до покJIадених на нього завдань:
5,1,ЗабеЗпечуе виконаншI Конституцii та законiв Украiни, aKTiBПрезидента Украiни, Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи, наказiв MiHicTepcTBa

культури, молодi та спорту УкраiЪи та здiйснюе контролъ за ik реалiзацiею.
5,2, УзаrаJIьнюе практику застосування законодавства, надае пропозицiI

щодо удоскон€rлення законодавства у вiдповiдних сферах дiяльностi.
5.3.Бере участь у розробцi, погодженнi та виконаннi

проIрам з питанъ розвитку культури, молодi та спорту, проектiв
правовиХ aKTiB у визнаЧених законоМ випадках з литань, ЩокомпетенцiТ сектору.

_ 5.4.Розробляс проекти розrrорядженъ голови
адмiнiстрацii, у визначених законом випадках - проекти
akTiB з питань реалiзацiт галузевих повЕоваженъ.

комплексних
нормативно-
н€Lпежать до

районноi державноi
нормативно-правових

5,5,Бере участь у розробцi, погоджуе та розробляе проекти органiзацiйно-
розпорядчих документiв районноi державноi адмiнiстрацiT, що стосуються
напрЕмiв дiялъностi сектору.

SS.ЗдiйСнюе ан€Шiз станУ та тенденцiй розвитку у вiдповiдних сферах
дiяльностi та вживае заходiв rооо у.у"i*l.оолiкiв.

5,7,Забезпечус пiдготовку iнформацiйних та аналiтичних MaTepia-гriB, Щостосуютъся вiдповiдних сфер дiялъностi, для подання головi пяйотrттпт
стосуютъся вiдповiдних дiялъностi, для подання головi районноiдержавноi адмiнiстрацii, для
адмiнiстрацii.

розгляду на засiданнях Ко4егii районноi державноi

5.8.Бере r{асть у пiдготовцi звiтiв голови районноI державноТадмiнiстрацiТ для ik розгляду на ceciТ районноТ ради стосовно вiдповiдни* сбе|
дiяльностi. tr

з органами державноi влади i ,i.u."o"o
та органiзацiями з питанъ, що н€uIежатъ

5.9.Спiвпрацюе
УкраiЪи, установами
сектору"

самоврядування
до компетенцii
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5,10, Контролюе дiялънiсть органiв мiсцевого самоврядуванIUI у межахповFIоважень, наданих чинним законодавством, та надае методичIIу допомоry зпитанъ здiйснення наданих iM законом повноваженъ органiв виконавчоi влади.
5, 1 1,Здiйсню€ органiзацiйно-методичне керiвництво та координуе роботузакладiв та устаноВ, Що входять до сфери y.rpu"oi""" ..оrору.
5,|2,Забезпечуе у межах cBoik повноважень захист прав i законнихiHTepeciB фiзичних та юридичних осiб.
5,13,Розглядае В установленому законодавством порядку зверненнrIгромадяН, запитИ i зверненнЯ народниХ дегryтатiв VкраЙи та депутатiввiдповiдних мiсцевих рад, органiв державноТ 

"оuд", 
засобiвмасовоi iнформацii,суб'ектiв господарювання, |ромадських органiзацiй з питань, Що нчrлежать докомпетенцii Сектору.

5.14.забезпечуе доступ до публiчноi iнформацii, розпорядником якоi еСектор.

5,15,Роз'яснюе череЗ засоби масовоi iнформацii змiст державноi та

ý}":#:1""*у: :::з ;зуia:"x с ф ер ах дiялiно cTi, i н ф ормуе нас ел е ншI пр оздlиснення визначених законом повноваженъ.
5,16, Представляе район у рiзноманiтних заходах, якi стосуютьсявiдповiдних сфер дiялъностi, забейечуе органiзацiю ,u .rро".дення такихзаходiв на територii району.
5,17, Подае в установленому порядку пропсiзицi' щодо вiдзначенняпрацiвникiв галузi кулътури, молодi Ъu .rrор.у державними нагородами,застосовуе згiдно iз законодавством iншi форми мор€шъного та матерiалъного

заохоченшI.

5,18,Здiйснюе iншi функцii, що випливаютъ з покладених на нього завданъ.

Q ПовноваженнrI та завдання Сектору у сферi культури, клубноi та-. - .

::"*:Тf::1л'_ТlТ_1, НаЦiОНалъноi музейноТ полiтики, мистецъкоi освiти,молодlжно1 полlтики та спорту:

; '1

6,1,Забезпечуе у межах cBoix повноваженъ реа-гriзацiю державноТполiтики стосовно захисту iнформацii з обмеженим досьтупом.
6.2.Забезпечуе захист персон€tлъних даних.
б,3,ЗабеЗпечуе здiйснення заходiв щодо запобiгання та протидii корупцii;

_ 6,4,Бере учасТь у пiдгОтовцi пропозицiй та розробленнi проектiвмiсцевих
бюджетiв, рiчних кошторисiв та районних проIрам' заходiв з питанЬ, Щоналежатъ до компетенцii сектору.

6.5.забезпечуе ефективне та цiлъове використання бюджетних коштiв.

. 6,б,Бере r{астъ у розробленнi та виконаннi державних i регiональних
ЦiЛЬОВИХ Та КОМПЛеКСНИХ ПРо|рам, якi стосуютъся вiдпоЪiд""* сфер дiяльностi.
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6,7,Бере r{асть у пiдготовцi пропозицiй до проектiв програм соцiалъно-економiчного, кулътурного, молодiжного та спортивного розвитку району.
. q,s,репрезентуе район у рiзноманiтних заходах, якi стосуютъсявiдповiдних сфер дiялъностi, забеъпечуе органiзацiю'та'проведення такихзаходiв на територii району.

б,9,Гоryе (бере ,"rастъ у пiдготовцi). проектiв угод, договорiв,меморандумiв, протоколiв зустрiчей делегацiй'i роъочи" .ру" у межах своiхповнов€Dкень.

6,10,Органiзовуе роботу з укомплектування, зберiганrrя, облiку тавикористання архiвних документiв.
6.11.Бере )пIасть у вирiшеннi вiдповiдно до

трудових спорiв (конфлiктiв).

у сферах кулътури та

6.1З.Вживае заходiв щодо реалiзацii державноi полiтики у сферахохорони кулътурнот спадщини, державноi мовнот полiтики.
6.14.Забезпечуе функцiонування yKpaihcbKoi мови у Bcix сферахсуспiлъного життя.

6.15.здiйснюе монiторинг стану та тенденцiй розвитку у сферах кулътури,мистецтв, охорони кулътурноi спадщини, молодi, спррту ,, д.р*uвноi мовноiполiтики.

6,16,розглядае в установленому законодавством порядку звернення
фiзичних i юридичних осiб з питань, що н€rлежатъ до компетенцii сектору.

6,17,Органiзовус та проводить семiнари, нарадита iншi заходи з питанъ,
що належать до компетенцii сектору.

6,18,IнФоомуе населення про свою дiялънiстъ через засоби MacoBoi.r!-дl
lнФормац11' проводитЪ роз'яснЮв€tльнУ робоry з питанЪ, ЩО н€lлежатъ докомпеfфцii сектору.

6.19.Здiйснюе iншi функцii, що випливають з
завдань.

законодавства колективних

покладених на сектор

6.20. Формуе та реалiзуе в районi державну полiтику в га,,узях кулътури,мистецтва, молодi та спорту, культур"о-прос"iтницьrdЬi роботи, забезпеriu Ькомплексний розвиток.
6,2l, Здiйснюе органiзацiйно-методичне керiвництво та координуе роботузакладiв та установ, Що входятъ до сфери у.rрu"rrйня сектору. 

f?
6,22,ЗдiЙ'нюе повноваження з управлiння пiдпорядкованими закл адами,пiдприемствами та органiзацiями культури, мистецтва, надае iM методичну,органiзацiйно-практичну, консулътативну допомоry.

6,2з, Здiйснюе контроль за дотриманшм фiнансовоi та iнженерно-технiчнот дисциплiни в пiдпорядкованих закладах, пiдприсмствах таорганiзацiях культурно-мистецькоiЪфери.
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6.24. Вживае заходiв щодо збереження та розвитку мережi кулътури
раиону.

6,26, Створюе умови дjUI розвитку хорового, музичного, театраJIьного,
ХОРеОЦРафiЧНОГО, ОбРаЗОТВОРЧого, декоративно-yжиткового 

^,fт,тстетт.гря 
i

аматорськоi творчостi, народноi
населеншI.

декоративно-ужиткового мистецтва i
художньоi творчостi, культурного дозвiлля

6.27. Сприяе централiзованому
музеiЪ, бiблiотек, органiзацii виставок.

комплектуванню та оновленню фондiв

6,28, Координуе роботу з питанъ органiзацiТ культурного обслуговуваннrI
населеннrI району клубними закладами.

6.29. Координуе дiялънiстъ дитячих музичних
ik дiялънiстъ.

б,30,КоордиIryе дiяльнiсть музеiЪ, бiблiотек, клубних закладiв, а такожконтролюе ix дiяльнiсть;

6,31, Здiйснюе коFIтроль за.,використанIUIм i технiчним станомпримiщень закJIадiв кулътури;

6.32. Проводить аналiз потреби у працiвниках сфери кулътури, вивчаспотребу i формуе державне замовленшI на ку{ьтурно-просвiтницькi тапедагогiчнi кадри;

. 6,зЗ,Сприяе органаМ мiсцевого самоврядування у вирiшеннi питань
соцiалъно-кулБтурного розвIIтку, реалiзацif дерЪавних цiлiових i регiоналънихпрограм;

6.34.Здiйснюе заходи iз заохоченшI благодiйництва в культурно-
мистецькiй сферi;

6.з 6.1 . ФормуванIUI державноТ полiтики в галузi культури;
6,36,2, .ЩержавноТ мовноТ полiтики, зокрема стосовно вдоскон€lJIеннrI

нормативно-правового регулювання у з азначених сф ерах;
6,з6,з, ВiдзначеншI працiвникiв пiдприемства установ та органiзацiй усферi кулътури державними нагородами та вiдом""r" вiдзнаками, застосовуе

iншi форми заохочення;

реорганiзацiю та

шкiл, а також контролюе
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6.38.органiзовуе та проводить фестивалi, свята, конкурси, огJUIдисамодiяльноi народнот творчостi, 
"".ru"o" TBopiB образотворчого та

декоративно-ужиткового мистецтва, спортивнi, молодiжнi та iншi ,i"од", щоналежатъ до компетенцii сектору;

6. З 9. Спр ияе захисту прав споживачiв культурного продукту;
6,40,Сприяе збереженню та розвитку кулътури украiЪсъкоi нацii, етнiчноi,

КУЛЬТУРНОi Та МОВНОi СаМОбУТНОСТi корiнних народi" i 
"чцiон€ulьних 

меншин;
6,41,сприяе соцiальному захисту працiвникiв пiдприемств, установ таорганiзацiй у сферi культури;

6,42,Бере )п{астъ в органiз'ацii та проведеннi виставок, виставок-ярмаркiв,
методичних i науково-практичних ceMiHapiB, конференцiй, спортивних тамолодiжних заходiв тощо;

6,43,БеРе rIаСТЪ У РОЗРОбленнi пропозицiй щодо будiвництва об,ектiв
кулътурИ, спортУ та залrIення iнвеСтицiй дJUI розвитку кулътури та спорту;

6,44,Надае органiзацiйно-методичну допомоry пiдприемствам, установамта органiзацiям у сферi культури, молодi та спорту;
6,45,Здiйснюе заходи щодо пiдmтовки, перепiдготовки та пiдвищення

квалiфiкацii працiвникiв у сферi культури та спорту;
6,46,Забезпечуе збирання та оброблення статистичних вiдомостей у сферi

кулътури та спорту i контроль за ik достовiрнiстю; t

6,47,орrанiзовуе надання iнформацiйних i правових послуг, методичноi
допомоги з питань кулътури та спорту;

6.48.Веде облiк музеiЪ, утворених складi пirдприемств, установ таорганiзацiй;

6,49,Роз'яснюе через засоби масовоi iнформацii змiст державноТ полiтики у.ф.Р1 культури, молодi та спорту та держа""оi rо""оТ полiтики;

_ 
6:ýО.Бере rIасть у розробцi та реалiзацii програм державноТ мовноi.l

полlтикй:'

6.51. Органiзовуе та проводитъ спартакiади, конкурси, турнiри, виставки,
феСТИВаrri ТВОРЧОСТi, конференцii, форуми, фiз*ул"тур";-.;;р;;;;i;"Й;,спрямованi на пiдвищення кулътурно-освiтнього
фiзичного виховання дiтей i молодi;

6,52,Порушуе в установленому порядку клопотання про вiдзначенняспортсменiв, TpeHepiB, працiвникiв сфери фiзичноi культури та спорту
районними, обласними та державними нагородами, присвоен""-iМ 

"ar,_орr""""r,званъ, а також про призначеншI стипендiй i премiй Кабiнеry MiHicTpiB Украiни,
грантiв Президента УкраiЪи о бдарованiй молодi ;

б.5З.Комплектуе скJIаД збiрних команд району за видами спорту i
забезпечуе органiзацiю пiдготовки та r{астi спорiс*.rri" у змаганнях обласного
рiвня;

рiвня та покращешuI
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6,54,здiйснюе контролъ за дiяльнiстю дитячо-юнацъких спортивних шкiлycix типiв незаlIежно вiд ik пiдпорядкуванIUI.

7.повноваження сектору у сферi охорони об'ектiв кулътурноi спадщини:
7,1,Затверджуе реставрацiйнi завдання на дослiдження i проектуваншI,

експертИзу та погодженнrI науково-проектноi документацiТ на консервацiю,
реставрацiю, реабiлiтацiю, ремонт i пристосування об'ектiв кулiтурноiспадщини мiсцевого значення.

7 .2.Здiiлснюе популяризацiю охорони культурноi спадщ ини у регiонi.
7,3,Виконуе функцiю замовника, укJIада€ з цiею метою контракти навиявлення, дослiдженIUI, консервацiю, реставрацiю, реабiлiтацiю, музеефiкацiю,

ремонт, пристосУваннrI об'ектiв культурноi спадщини та iншi йод" щодоохорони культурноi спадщини.

7,4,Готуе та подае на розгJUIд районнiй державнiй адмiнiстрацii
пропозицii з необхiдними розрахунками дJuI надання бю!жетних асигнувань напроведенн,I науково-дослiдЕих, проектних, ремонтно-реставрацiйних робiт наоб'ектах культурноi спадщини.

7,5,Iнформуе вiддiл охорони iсторичних пам'яток про пошкодженIUI,
руйнуваНня, зниЩенЕя, загрозУ або можливу за|розу пошкодженнrI, руйнуванняпам'яток, що розташованi на територii району.

7,6,Забезпечуе по-можливостi вiльний оо.rу., оо пам'яток з метою ikекскурсiйного вiдвiдуваннrl, якщо вони вв€Dк€lються придатними дJUI цього;
7.7.Формуе та бере }пIастъ у розробцi та реалiзацii районних програм усферi охорони культурноi спадщини.

7,8,СпрИяе достуПу населення до надбань кулътури, писемностi, традицiй
1звичаlв.

r,

8.Сектор мае право:
q;"

s,l, Одержувати в установленому законодавством порядку вiд iншихструктурних пiдроздiлiв районноТ державноi адмiнiстрацii, фганЬ *i.цеБо
самоврядування, пiдприемств,. устаноВ; Та органiзацiЙ 

"..*Бu."о вiд фобiйивласностi та ik посадових осiб iнформацiю, iопу*."ти i матерiали, необхiднi
дJUI виконаннrI покJIадених на нъого завданъ; {,

8.2. Залуrати до виконанIUt окремих робiт, 1^racTi у вивченнi окремихпитань спецiалiстiв, фахiвцiв iнших 
"rру*rур""" пiдроздiлiв раЙонноiдержавнот адмiнiстрацii, пiдприемств, установ та органiзацiи 1.u погодженням зix керiвНиками), предстаВникiВ Iромадських об'еднань (за згодою); !}

8,3, Вносити, в установленому порядкry, пропозицii щодо удоскон€IленIUI
роботи районноi державноi адмiнiстрацiТ у "iдпо"lднiй 

галузi; 
' '

8,4, КОРИСТУВаТИСЬ В УсТановленому порядку iнформацiйними базамиорганiв виконавчоi влади, системами aъ'".пу та комунiкацiй, мережами
спецiалъного зв'язку та iншими технiчниr" auaобами;
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8,5, Скликати в установленому порядку наради, проводити семiнари таlнш1 подlОнt заходи з питанъ, Що належатъ до його компетенцii;
8,6, Разом з вiдповiдними органами виконавчоi влади здiйснюватиконтроль у межах своет компетенцii за цiлъовим використанням державнихкоштiв, видiлених на реалiзацiю про|рам, проектiв, .u"одй;

,-_ 1_',Сектор, у процесi виконання покладених на нъого завданъ, взаемодiе з1ншими структурними пiдроздiлами районноi державноi адмiнiстрацiilорганами мiсцевого самоврядуваншI, а також з пiдприемствами, установами,органiзацiями ycix фор'n власностi та об'еднаннrIми |ромадян з метоюcTBopeHmI умов дJUI провадження послiдовноi та узгодженоi дiялъностi щодоcTpokiB, перiодичностi одержання i передачi iнформацii, необхiдноi дJuIн€tлежного виконання покJIадених на нъого завданъ та здiйснення запланованихзаходiв.

9,Структура Сектору затверджуеться головою Кам'янка-Бузъкоi районноiдержавноi адмiнiстрацii за поданням завiдувача сектору.
10,При CeKTopi функцiонують.iншi cTpyкTypHi пiдроздiли, якi перебуваютъ

у безпосереднъому пiдпорядкуваннi зu"iду"аrч Ъ"оrору.
11 ,сектор очолюе завiдувач, який призначаеться на посаду i звiлъняетъсяз посади головою районнот державноi адмiнiстрацiт згiдно iз законодавствомпро державну службу за погодженням iз департаментом з питань культури,нацiональностей та релiгiй та управлiно, бi."чдоi пуйур" та спортульвiвсъкоi обласноi державнот адмiнiстрацii в установленому законодавством

IIорядку.

12.Завiдувач сектору:

12.1. Здiйснюе керiвництво сектором,
вiдповiдалънiстъ за органiiацiю та резулътати його
створенню н€Lлежних умов працi у ceKTopi.

несе персонЕrльну
дiяльностi, сприrIе

'',,l2.2. Подае на затвердження головi
положqня про струкryрний пiдроздiл.

районноi державноТ адмiнiстрацii

головою районнот державноi адмiнiстрацii про
структурний пiдроздiл Ъавдан" та затверджених

l2.4. ГIланус роботу сектору, вносить пропозицii щодо формуванняпланiВ роботИ районноi державноi аjмiнiстрацii. i.,

12.5. Вживае заходiв до удоскон€lлення органiзацii та пiдвищенняефективностi роботи сектору.

12.6. Звiтуе перед
виконання покладених на
планiв роботи.

l2,7, Може входити до скJIаду Колегii районноi державноi адмiнiстрацii.
l2,8, Вносить пропозицii щодо розгJUIду на засiданнях КолегiТ питанъ,

що IIаJIежать до компетенцii секторУ, То розробляе проекти вiдповiдних рiшень.



12,10, Представляе iнтереси сектору у взаемовiдносинах з iншимиструктурними пiдроздiлами районнот державноi адмiнiстрацiil iншимитериторiалъними органами виконавчоi влади, органами мiсцевогосамоврядування, пiдприемствами, установами та органiзацiями - за дорrIеннямкерiвництва районноi державноТ адмiнiстрацii.

12.9. Може
самоврядуваннrI.

}

12.18. Органiзовуе роботу
компетентностi працiвникiв сектору.

брати ylacTb у засiданнях органiв мiсцевого

l2-1l. Видае у межах cBoik повноважень накази,
iх виконанням.

органiзовус контролъ за

Накази нормативно-право_вого характеру, якi зачiпають права, свободи iзаконнi iнтереси Iромадян або l"uoi" мЙвiдомчий характер, пiдлягають

+:11т::х ..р..:зuчii в Головному територi€tлъЕому управлiннi юстицii- уJlьвlвсъкlи ооласт1.

I2,|2, Подае на затвердженшI головi районноi державноi адмiнiстрацiТ
проекти кошторису та штатного розпису сектору в межах визначеноi граничноi
чисельностi та фонду оплати працi його працiвникiв.

12.1З. Призначае на посаду та звiлъняе з посади у порядку,
передбаченому законодавством про державну службу, державних службовцiв
сектору, заохочуе ik та притягае до дисциплiнарноi вiдповiдалъностi.

l2.|4. Приймае на роботу та звiльняе з роботи у порядку, передбаченомузаконодавством про працю, керiвникiв структурних 
- 
пiдроздiлiв,

централiзованоi бухгалтерii сектору, музейних працi"нЙкii^працiвникiв РНЩ таНародних домiв району.
I2,|5, Здiйснюс гЕrлузеве управлiння дiяльнiстю установ культури

районного пiдпорядкування. J

12,16, РОЗПОРЯДЖа€ТЪСЯ КОШТаМи у межах затвердженого головою
районноi державноi адмiнiстрацiт коштори.у ..оrору.

}.,jI

' 13.17. Здiйснюе добiр кадрiв.

з пiдвищення рiвня професiйдоi

1l2,t9, Проводитъ особистий прийом цромадян з питанъ, що належатъ доповноважень сектору.

12.20. Забезпечуе дотримання працiвнипur" сектору
внутрiшнъого Сrqrжбового розпорядку та виконавсъкоi дисциплiни.

|2.21. У разi вiдсутностi завiдувача сектору його
головний спецiалiст сектору

12.22. Здiйснюе iншi повноваження, визначенi законом.

правил

виконуе

13, Накази завiдувача сектору, що суперечать Конституцii та законам
Украiни, актам Президента УкраiЪи, Кабiнету MiHicTpiB УкраЪи, MiHicTepcTB,
iнших центрutльних органiв виконавчоi влади, ,o*yri бутиъоu.о"urri головою

функцiТ
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районноi державноi адмiнiстрацii, директором департаменту з питанъ культури,НаЦiОНаЛЬНОСТеЙ Та РеЛiгiЙ Лiвiвськоi облаЪноi державноi адмiнiстрацii.
14.граничну чисельнiсть, фо"д оплати працi працiвникiв структурногопiдроздiлу визначае голова ръйонноi державноi Ъдмiнiстрацiт у межахвiдповiдних бюджетних призначень.

15, Штатний розпис та кошторис сектору затверджуе голова районноiдержавнот адмiнiстрацii за пропозицiями завiдувача сектору.

.л_л__!U, 
СеКТОР е ЮРИДИЧНОЮ особою публiчного права, мас самостiйний0аланс, рахунки в органах Казначейства та банкiвських установах, печатку iзЗОбРаЖеННЯМ ЩеРЖаВНОГО Герба Украiни та cBoiм 

"uйr.rуванням, власнiбланки. -)

17,СеКТОР е бЮДЖеТНОЮ НепРибутковою установою, не е платникомподатку на прибуток пiдприемств.

18,Фiнансування дiяльностi сектору здiйснюеться з державного бюджеry iвикористовуетъся викJIючно на його утримання.
19.У пiдпорядкуваннi сектору перебувають заклади культури, щон€tлежать до сфери кулътури району.

l;-]
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