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9уц!ъ ]\ъ 4'ш
11ро роботу в!дд!лу культурп ! туризму
райопно1 дерясавно! адм!н!страц!!

випов'дно до статей 6' 22 3акощ !кра|ни <|1ро м1сшев! лержавн1
адм|н1страц1Б, закон|в 9ща!ни <|1ро культуру>, <<|{ро охороц чльцрно|
спадщини)' <|{ро б1бл|отеки | б[бл1отенну справр>, <<|{ро музе! та музейну
справр>, 9каз|в |{резидента 9кра!ни в|д 2\ .03.2000 л! 485/2000 <<||ро дертсавну
п1дщимч клубних зак.гтад1в>, в1д 22.03.2000 [э 490/2000 <<|{ро нев|дкладн|
заходи щодо розвитку б|бл1отек 9ща!ни>' в]д 22.03.2000 ']ч[р 489/2000
<<||ро нев!дкладн| заходи щодо розвитку музе!в 9кра|ни> ' ь|д 22.04'2009
]ч|р 260/2009 <|{ро деяк| заходи щодо популяризац1! класично] укра|ноько|
л!терацри та зберет<енття л1терацрно! ! культ1рно| спадщини))' з мето|о
забезпечення реа:т!зац|| на територ|| району державно! пол1тики у сфер|
культщи з питань охорони кульц?но1 спадщини, б!бп|отечно| та клубно|
справи 1 цризму та вр:1ховук)чи р[:пення копег1! районно| дер:кавно|
адм1н1сщац|| та збор[в адм1н1сративно-господарського активу району
в!д 22 вересня 2015 року:

1. Рекомендрати о!льоьким, селищним головам вжити заход]в щодо
недопущенн'{ скорочення мереж1 заклад|в культури району та сприяння
пс!кращаннло матер|а-лтьно-техн1чно] бази с!льських, селищних булинк1в
культ}?и району;

2. Рекоменд1ъати кощ/нальному закпаду <9уц!вська райоттна
ценрал1зована б1бл|отечна системо @4орозова €.8.):

2.1' |{родовжувати робоц щодо впровадження 1нновац|йних технолог1й
в заютад[ та поповненнк) кних{кового фонду б1бл|отек-ф!л!й району.

2.2. 3а6езпечити п|дк-тлтовення б1бл1отек-ф|л1й зак'1аду до мере>к1 1нтернет
дпя в!льного дост1тлу та корисцъання читач|в 8сесв|тттьо|о мереже|о;

2.3. Бести пост!йну роботу шоло щаот! заклалу у щантових пРоектах.
3. Рекомендрати комунальн1й установ1 <9уц!воький районний Булинок

культури) (€енненко 1.1.) проводити заходи з покращення матер|ально-
техн!нно! бази установи.

3.1. |{родовя<увати роботу з удоскон:1лення веден|{'{ ц?тково| роботи на
баз| установи.

4. Б|дд|лу кульц?и | цризплу районнот державно{ адм|н|сщац1!
(!(уле:пова ?.8.):

4.1. 8>кити в]дпов|дних заход1в щодо створенн-'1 краезнавчого т'[узе|о

{уц!впцни в сел1 (оробонкине.
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4.2.3абезлечити зб!р та розповсюлження |нформаш|| про тристинний
потенц1ал району.

4.3. Фрган1зувати проведенн'] сем|нарськшх заг:ять з прал1!вниками галуз|
кульцри району з питання уласт| у проектах та щантах, наш|лених на розвиток
гащз[ та покращення матер|ально-техн1чно| бази заклад!в цльцри.

5. |{ро виконанн'{ розпорядження |нформувати голову районно!
дер)кавно1 адм1н1страц11 через сектор конщо']1|о апарац раионно1 державно1
адм[н|страц1| до 22 т<овтня 201 5 року.

6. 1{онщоль за виконанням розпоряд)кення пок.]1асти на засцпника
голови районно! держазно| адм|н1сщац|| 8олоцкову 8.й.
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