
                                                                                               ПРОЕКТ

                    

ЧУГУЇВСЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

_________сесія VІІ скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від «____» ____________ 2018 року 

Про внесення змін до Програми розвитку
архівної  справи  у  Чугуївському  районі
на  2016-2018  роки,  затвердженої
рішенням  Чугуївської  районної  ради
від 10.12.2015 року 

З  метою  належного  виконання  завдань,  передбачених  Програмою
розвитку  архівної  справи  у  Чугуївському  районі  на  2016-2018  роки,
затвердженої  рішенням  Чугуївської  районної  ради  від  10.12.2015  року,
керуючись  статтею  43  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування
в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА: 

1. Внести такі зміни до розділу  VІI Програми розвитку архівної справи
у Чугуївському районі на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням Чугуївської
районної ради від 10.12.2015 року (далі – Програма):

пункти 1, 3 і «разом» розділу VІI Програми викласти в такій редакції:

Найменування заходу Орієн-
товний
обсяг
фінан-

сування
(тис.грн.)

У тому числі за роками Відповідальні
за виконання2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6

1.  Придбання  карто-
нажів,  печатки  та
штампів   

31,2 5,6 20,0 5,6 Архівний
відділ  районної
державної
адміністрації

3.  Придбання  6-х
вогнегасників 

2,7 1,5 1,2 Архівний
відділ  районної
державної



адміністрації

1 2 3 4 5 6

Разом 124,1 7,5 Архівний
відділ  районної
державної
адміністрації

2.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію
з  гуманітарних  питань,  соціального  захисту  і  охорони  здоров’я  населення,
засобів  масової  інформації  та  зв’язків  з  громадськими  організаціями
(Лихачова М.Б.).

     Голова 
районної ради                                                                         А. Бабієць
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