
чугу!всь!с4. РАйоцнА двРж^в1{ Адм|н|стРАцш1
&А.Рк1всько[ оБ!'[,А.ст|

РозпоРяд1(вн!]я
/ } :,-с',,'' "1с'1..'.,' ч} ц!в х" €!

про зд!йсяенвя делегова
оргдн|в впков!вчо1 влад{ в ч9стпп|
3абе}!|ечення охороя! пам'яток !стор!т
та кульцРп, збеРежеяня та вшкор'стапня
!ульцряого яадбдппя викопко'|дпп]
малвя'вськот сслиц!от' !вдв!всько1|
велпкобабчансько]| с!льськпх Р.д

в!дпов;дпо до статей 6,22 закону укра!ни (про м1сцев; дерхавн;
адм;н]страц!])), заков1в уща1ъл (пРо культуру). <про охоРояу культурно|
сп,0. /!'._. _про щ !е' . ' ' . ]е :1 ! / . г р ! в) . ] !.!оо абе{.ечсню 'д;;.Ре"Р1
делеговаяих повповахеяь ортая]в викояавчо] мади в частия] забезпечеп';я

охо!о!! !ап1'яток !стор;] та к}льт}Ри, з6ерехсня' та використання кулъцрвФо
вадбая!и та в!а;овуючи р'шеявя колегп ра'ов!о1 деРхавно1 адм!н'с|рац!
в!д 25 лютого 20],1Року:

]. Рекоме1цу!ати с;'ьськи[1! оелищ!и!1 головам:
1'1.сп|льяо з в1лд!,:оп: кульцри ; т}ризму райо!но] деРхавяо'{

адм!в!с1?ац;! переофорптпт! охо!оня; зобов'язаляя на пам'ятки ]отоР!1 та

эР\ео 'о!']. ро 'т!ше! . | а |сРи ог 
' 
!.с0ево] то!зд ! в;0 !ов;л, о до Ровщ 1о.1к в

! 2. п!| в:0ве..е ! .е!елы /\ л; 
'чРо-. ро'!а."гь {' е!е1ь. !оове0с-,!:

буд!вельяих ро6]т та п!окладаяя1 ;!жеяеРн!гх п1еРе)ках ладавати запити до
в'ц!'ц $1ьцр| 1!)рд!, 1"'о!но_1 .!ер^авРо']!!;ч;.т"!'! !" /'о.в'! !н9

дер,кзема!ентства в чуц!ъському райоя; харк]всько| облаот1 з метою
отримаяяя яеобх;дво| ;нфорп{ац!] щодо !озм!щеняя пам'яток кульцряо]
опадп{ини на 1ер!тоР!'! м!сцево] рад!.

| ,. п!0в- !/'! ве' (.ль.)р!."" п.-ши! и. роА!'!е! !\
на !еРи!о!1_1 ч.с!ев., г" ! ! в'л1ов;д! о .о о\ороР !и\ 00 .'ь" |ь !" в.,'! ьа
б&1анс у!сцево1 ради щойяо виявлен! пам'ятн! знаки яа в;дпов;д!;й шРигоР|]'

1',1. гьанувати в м]сцевому 61одхет1 кошти та.проводптп роботу щодо
зшг]евяя поза6юдхстних кош!в дш утимаяяя пап1'ятол ;стор;]. розм!щен!х
на територ'! м1сцево| ради !;дпов|д!о до охоРонвих дотовор1в, та щойно
;пявлеяих пам'ят''их знак]в.



1.5' 1яфоРмац1ю щодо яововставов'еяп пам'ятпих зна{в на те!итор|]
!иЁво г.]и !ев!лша!Ро аа!аво! . до в;д,:1) $ло!)!| ! .\о.'!, Ра.о..!|!!"
деР)кав!'о| адм;!!;стац1|.

].о. прово0|'| роооо , с! в!ра!; ' прввоо\оро! ит|
ортаядми з п'таняя правово] осв!ги !?оь1адяя з п1фю фоРмуваш ссред
васслс!Ф во!м ; звичок п!авовот повед!м! вихованяя повап до здоь} п
Ромадсъ!о_! ьторш|! пошм до сво€'| цльт)рно| спадщипи.

2' Рекомендувати 1ван!всъкому с!льсъкому толов| говчарову в.в.:
2.!. вло!ядкуваги до(умеятац!ю щодо пам!яток !стор!|' розташовавих !а

!ери!оо | .|1ь\ьио1 ра0|. в'0пов;д.о логовор]в. в'л1ов!'8!о !о
закону укра]н! <про охоро!у культуРпо| с!!адщ'яФ]

'. н"'РР'ово!у
о!о .!а1) пач ч.о| !с_ор! ро'!а_ова!|1} ['ео| ор;_1 с" осььо| Рш1. а

необх!дност; проведе!!я ремонтяо_в!дяовлювмь'их Роб!т'
)). про го.191 п|'.'ч'я !а ..Р'овому а.;д.! !; в.. !'аь-о 0 "ом:!Р )

;.'ог']. ро.'а0 ова |\ на теРи!оо | \!'ьсоко1 ра0/. .а

яеобхицост; п!оведепяя ремоятво-в;дво&|1ювшъних роб]т пов;домитп в]дд!л

] о!)р|' цр4,!) Ра;о.!ьо: пеРт.!вно_1а0!;.!;. р.'ц 
_1.

з. Рекометцувап м0и';вському сел'ш!ому голов! сеп1ер'яво!у м.].
провссти Роботу |цодо взятя яа 6алапс мш!н;всько| селищно_1 ради пам'ят(и
обРазотвоРчого мистецтва скульпчрво] г!ули (г1опаядопуло ; сметана) та

лау''тного знаку г!ас!!кам 6ойових д!й в Афга]1;стая]. розм!щеяих в ценц!

4. начшьвик} в;дд|лу культури
ад[!я;стац!1 кулешов;й т'в':

4'!. пРодовж,'тп робоц цодо пеРеофорь1ленвя охоронн!п{ забов'язаяъ ва
а!''.г/ ;.'ор:| !. архео. о', в'д !ов!дРо,о,!0ь/\'о, и'в ; с.а!!л.о!;в

5. конт!оль за викояаяб{ !о
голови райояво|державно| адм]н!ощац

перш!;| заступяпк голов'
райоппо-1 дер*авно|.дм!в!страц|1

4.2. ортая!зувати висв!тлення в засо6ах масово] ;нфор!'ац!] ва теРито!11

!айопу та в )\1ереж! 1нтеряет акцшьяих питань з пы'яткоохороняо] роботи.
4.3.про!еоти !1!авоосв!тя! заходи ссред широ@х веРств ласе]'ення,

паправлея1 на проф]лактиху скосяня злочив;в у сфер| охоРови кульцР!о;
.падшин! , лскц;;ну _. !о-с} ь]" |в,!} робо ).

4'4. Розробити та Розповсюдш методичя1 матеР!мя ь роз'яове!яям'
пам'яткоохороняого закоподавсва дш забезпечевяя захисц о6€6в
культурно| спадцияи в1д защози зв!щевш' руй'!ува!'ня або пошкодкеввя'

1.5 оРвн'"ува!и ре )л1онс 1оове!еню с(!; 5г"' \/\ иР9!ь 1

о+ ьами. !ра !в! /ьау' 'лг; и)..'}р.
лап1яткоохоронвого заководавства.

; турпзму райояно'| де!хавяо?

вАР]|(л'нов


