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1. в1ддл культуРи 1 туРизмгу чутутвськот рдйог*ло[
двРжАвно[ ад'т1н1стРАщ] (дал1 - в|дд|л) утвор}оеться голового районно|
державно| адм|н|сщац1| в1дпов|дно до 3акону 9кра|ни .|{ро м|сцев| дерх<авн1
адм|н|сщац[|>>, входить до [[ ск]1аду | в меэках району забезпечуе виконання
покладен|4х \та в|дд|л завдань' п|дзв|тний та п|дконщольний голов| районно|
дер)кавно| адм1н|сщац||, 9правл|нн}о культури ! туризму )(арк|всько| обласно|
дертсавно[ адм|н|страц!! (дал: 1 - }правл|ння).

2. } сво!й д|яльност| в1дд|л керу€ться 1{онституц|ето }кра!ни та законами
}кра!ни, ук€вами ||резидента 9кра!ни 1 постановами Берховно\ Ради }кра|ни,
актами |(аб|нету }1|н1сщ1в }кра|ни, нак:вами \4|н|стерства культури !кра!ни,
|нтших орган!в виконавчо| влади вищого р|вня, розпоряд)кеннями гол!в обласно|
та районно| державних адм|н!сщац1й, нак€вами нач€!л!ьника }правл|ння
культури 1 туризму )(арк1всько? обласно| дерх<авно] адм1н|страц||, Регламентом
9угу!всько| районно| дерт<авно| адм1н|страц||, а такот( цим ||оло)|(енням.

3. Фсновними 3авданнями в|дд1лу е:

3.1. Реал|зац|я на територ|| району дер)кавно| пол|тики у сфер| культури,
мистецтва, туризму, д|яльност! курорт|в, охорони культурно| спадщини (щодо
пам'яток 1стор||, археолог|| та монумент€}льного мистецтва), б|бл|отечно| та
клубно| справи, а також державно| мовно] пол|тики.

3.2.3а6езпечення:
в|льного розвитку культурно-мистецьких процес|в;
доступност] вс|х вид|в культурних послуг | культурно| д|яльност| для

кожного |ромадянина.
3.3. €прияння:
в|дрод>кенн1о та розвитку традиц|й 1 культури укра!нсько| нац||, етн|нно|,

культурно| | мовно| самобутност| кор1нних народ|в | нац|оналльних мен1шин;
захисту прав профес!йних творчих прац|вник|в та !х сп1лок, соц|альному

захисту прац1вник|в п|дприемств' установ та орган1зац1й у сфер1 культури'
туризму ! курорт|в та охорони культурно] спадщини (щодо пам'яток |стор||,
археолог|| та монумент€}льного мистецтва), а тако)к опо)кивач1в культурного |

туристичного продукту' встановленн}о контрол}о за його як|стто;
заг€}льнонац|она_гльн1й культурн|й консол1дац|| сусп|льства, формуваннто

ц|л|сного культурно-|нформац!йного простору, захисц та просуванн1о
високояк|сного р|зноман|тного культурного продукту.

4. Б1дд|л, в|дпов|дно до пок]1адених на нього завдань:
4.1. €твор}ое умови длярозвитку:
ус!х вид!в профес|йного та аматорського мистецтва' худо)кньо| творност|,

а тако)к для орган|зац|| культурного дозв1лля населенн'1' здобуття осв1ти у сфер1
культури | мистецтва;

соц|а-гтьно| та ринково| |нфраструктури у сфер1 культури' туризму |

курорт1в та охорони культурно| спадщини' п|двищення р1вня матер|а_гтьно-
техн|чного 6абезпечення тако] |нфраструктури;

у ме)ках повновая{ень взаемод|с з апаратом та |ншлими структурними
п1дрозд|лами районно| дер)кавно| адм|н1сщац1|, органами м|сцевого
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самоврядування' а тако)1{ п1дприсмствами' установами та орган|зац|ями з мето}о
створення умов для провадження посл!довно| та узгод)|(ено| д|яльност| щодо
строк1в, пер|одинност| одер)1(анн'{ | передаи| 1нформац||, необх|дно| д[1я
н€!ле)кного виконання пок.т1адених на в|дд!л завдань та зд|йснення запланованих
заход1в.

4.2. (лрияе:

формуваннто репертуару концертних прощам, комплектуванн}о та
оновленн1о фонд|в б]бл|отек' орган|зац1] виставок, придбаннто та
розповс}одх(енн|о кращих зразк|в нац|она-гльного к1номистецтва' в|дродэкеннто
та розвитку народних худох<н1х промисл|в, збере)кенн1о культурно| спадщини
(щодо пам'яток |стор||, археолог|| та монумент€}пьного мистецтва);

ценщал|зованому комплектуванн}о та використаннк) б|бл1отечних

фонд|в;
зберех<еннто | в!дтворенн}о традиц|йного характеру середовища та

|сторинних ареалл|в населених м|сць, в|дродженнто осередк1в традиц|йно|
народно| творчост!, народних художн|х промисл|в 1 ремесел;

збереженн}о та розвитку культури укра!нсько| нац||, етн|нно|, культурно| |

мовно| самобутност1 кор|нних народ|в | нац1он€|пьних мен|шин;
д1яльност1 творчих сп|лок, нац|она-гльно-культурних товариств'

щомадських орган|зац|й, що функц|ону|оть у сфер1 культури' туризму |

курорт|в;
соц!а-гтьному захисц прац|вник|в п|дприемств' установ та орган1зац!й у

сфер| культури' туризму | курорт|в та охорони культурно| спадщини (щодо
пам'яток 1стор||, археолог1| та монумент€| пьного мистецтва).

4.3. |!роводить анал1з:

ринку туристичних послуг 1 подае до !правл!ння в|домост1 про розвиток
туризму;

пощеби у прац1вниках у сфер1 культури' туризму | курорт|в та охорони
культурно| спадщини (щодо пам'яток |стор||, археолог|] та монумент€ш1ьного
мистецтва).

4.4. ||одае !правл|ннто пропозиц|] щодо:
формування дер)кавно| пол1тики у сфер| культури' туризму | курорт|в та

охорони культурно| спадщини (щодо пам'яток |стор||, археолог1! та
монумент€}пьного мистецтва), а тако)к державно| мовно] пол!тики' зокрема
стосовно вдоскон€!"пення нормативно-правового рецл}овання у зазначен|й
сфер|;

визнання осередк|в народних хуАот<н1х промисл|в, що потребутоть
особливо| охорони, запов1дними територ|ями народних хуАоэкн|х промисл!в;

в|дзнанення прац|вник|в п|дприемств' установ та орган|зац|й у сфер|
культури' туризму | курорт|в та охорони культурно] спадщини державними
нагородами | в|домчими в|дзнаками, застосовус |нтш| форми заохочення;

занесення об'ект1в культурно| спадщини (щодо пам'яток |стор1|,
археолог|| та монумент€!.г1ьного мистецтва) до .{ержавного ресстру нерухомих
пам'яток }кра!ни та внесення зм|н до нього;



4

занесенн'! в|дпов|дно| територ|? до €писку |сторинних населених м1сць
!кра!ни.

4.5. Бере г{асть у:
розробленн| проект!в прощам соц|а-гтьно-економ!чного розвитку'

державних ц|льових | рег|он€|"льних прощам;
реал|зац|| м|я<народних проект|в у сфер| культури' туризму | курорт|в та

охорони культурно| спадщини (щодо пам'яток |стор||, археолог1| та
монумент€1льного мистецтва) ;

орган|зац!| та проведенн| в1тчизняних | м|экнародних виставок' виставок-
ярмарк|в' методичних | науково-практичних сем|нар|в, конференц|й тощо;

розробленн| пропозиц1й щодо буА1вництва об'ект|в туристинно|
|нфраструктури за напрямками нац|онально| мереж| м|хснародних транспортних
коридор|в;

у внесенн| пропозиц|й щодо проекту м|сцевого бтод>кету;

у розробц1 проект|в розпоряджень голови 9угу!всько| районно| дерх<авно|
адм|н|сщац||;

у п|дготовц| |нформац|| та анал|тичних матер|ал1в для подання голов|
9угу!всько| районно| дерхсавно| адм|н!страц1? самост|йно або разом з |нгпими
структурними п|дрозд|лами районно| дер)кавно| адм|н|страц||;

у вир|тпенн|, в|дпов|дно до законодавства' колективних трудових спор|в
(конфл|кт|в);

у внесенн| пропозиц|й щодо розгляду на зас|даннях колег|| районно?
дер)1(авно| адм|н|сщац1| питань, що н€ш|ежать до компетенц|| в|дд|лу, та
розробля€ проекти в|дпов|дних р|тпень;

у п|дготовц| зв1т|в голови районно| деря{авно? адм|н|страц|| для !х
розгляду на сес|| 9уц!всько| районно| ради.

4.6. Аадае орган|зац|йно-методичну допомоц п|дприемствам' установам
та орган|зац|ям у сфер| культури' туризму | курорт|в та охорони культурно|
спадщини (щодо пам'яток |стор||, археолог|| та монумент€ш1ьного мистецтва).

4.7.3д\йсн}ос:
координац|то д|яльност1 п|дприемств, установ та орган1зац|й у сфер|

культури' туризму | курорт1в та охорони культурно| спадщин!!, [{Ф перебуваготь
у сфер| управл!ння 9угу}всько] районно| державно| адм|н|страц||, суб'скт|в
к|нематощаф||, нез€}ле)кно в|д форми власност|;

контроль за дощиманням ф|нансово| дисципл|ни в п|дпорядкованих
п|дприемствах' зак]1адах | орган|зац|ях культури та мистецтва;

функц|| замовника' укладае з ц|его мето1о договори про ви'|влення,
досл|ркенн'т' консервац|то, реставрац1ло, реаб1л|тац!го, музееф|кац|то' ремонт'
приотосування об'ект|в культурно| спадщиъ1и та |нтш| заходи щодо охорони
культурно| спадщини (у сфер| пам'яток |стор||, археолог|| та монумент€!"]1ьного
мистецтва);

заходи щодо п|дготовки, переп|дготовки та п|двищення квалт|ф1кац||
прац1вник|в у сфер| культури' туризму 1 курорт|в та охорони культурно|
спадщини (щодо пам'яток |стор||, археолог|| та монумент€!^г1ьного мистецтва);



передбачен| законом повноваження в г€}луз| культури;
|нпл1 передбанен| законом повновах{ення.
4.8. 3абезпечус:
досцп }оридичних ! ф|зичних ос|б до |нформац||' що м|ститься у витягах

з ,.(ерт<авного рессщу нерухомих пам'яток 9кра|ни, а також надае |нформац|то
щодо прощам та проект|в зм|н у зонах охорони пам'яток цльтурно| спадщини
(щодо пам'яток 1стор||, археолог|| та монумент€ш1ьного мистецтва) та в
|сторинних аре€шах населених м|сць;

захист об'ект|в культурно| спадщини (щодо пам'яток |стор||, археолог|| та
монумент€!.г|ьного мистецтва) в|д загрози знищення' руйнування або
по1пкод)кення;

виготовлення' встановлення та утримання охоронних до1шок' охоронних
знак|в, |нтпих |нформац|йних напис|в, позначок на пам'ятках |стор||' археолог1|
та монумент.}пьного мистецтва або в ме)ках !х територ1й;

функц|онуванн'{ укра!нсько] мови в ус|х сферах сусп|льного }киття;
збирання та оброблення статистичних даних у сфер| культури, туризму |

курорт|в та охорони культурно| спадщини (щодо пам'яток |стор[|, археолог|| та
монумент€|г|ьного мистецтва) 1 контроль за !х достов|рн|стто;

захист прав ! законних |нтерес|в ф|зинних та !оридичних ос|б у межах
сво!х повнов0!(ень;

ана-гл1з стану та тенденц|| соц|ально-економ|чного | культурного розвитку
у галуз| цльтури у меж€|х 9угу|вського району та в)кивае заход|в до усуненн'{
недол1к|в;

ефективне | ц|льове використання в|дпов|дних бтодхсетних котшт|в;
зд|йснення заход|в щодо запоб|гання | протид|| корупц||;
розгляд в установленому законодавством порядку звернень щомадян;
опрац1овання запит|в | звернень народних депутат|в 9кра!ни та депутат!в

в1дпов1дних м1сцевих рад;
доступ до публ|нно| 1нформац||, розпорядником яко| в|н е;
зд1йснення повновах{ень' делегованих 9угу!всько}о районного радо}о;
у ме)ках сво]х повноважень реал1зац|то державно| пол|тики стосовно

захисту |нформац|| з обмеженим доступом;
захист персон€}льних даних.
4.9. 1нформус !правл|ння про по1шкод)кення' руйнування, защозу або

можливу защозу по1пкодження' руйнування лам'яток культурно| спадщини
(щодо пам'яток |стор||, археолог!} та монумента]1ьного мистецтва).

4.\0. Ёадае висновки щодо:
в|дпов|дних прощам та проект|в м|стобуд1вних' арх|тектурних

ландтпафтних перетворень, буА1вельних, мел|оративних, 1пляхових' земляних
роб|т на пам'ятках культурно? спадщини м|сцевого значення та в зонах ]х
охорони' на охорон|ованих археолог|чних територ|ях, в |сторичних ареы1ах
населених м|сць, а тако)!( прощами та проекти' виконання яких може
позначатися ъ|а стан1 об'ект|в культурно| спадщини;



в|дведення та
с|льськогосподарських
землекорисцвача в межах
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земельних д|лянок, зокрема' для
погодя(енн'[ зм|ни землевласника'

повноважень' визначених }правл:нням.

надання
потреб,

4.11. Фрган!зовус:
виконанн'т 1{онстицц1| 1 закон|в !ща!ни, акт|в |{резидента }кра!ни'

1(аб|нету й|н1сщ|в 9кра!ни, наказ1в Р1|н|стерства культури }кра!ни, 1^"-"*
орган|в виконавчо| влади вищого р!вня та зд|йснюс контроль за |х реа_гл|зац1ето;

розробки в|дпов1дних прощам охорони культурно| спадщини;
проведення фестивал|в, конкурс|в, огляд|в профес|йного та аматорського

мистецтва' художньо| творност|, виставок народних хуАожн|х промисл|в та
1н1пих заход1в з питань' що н€}ле)кать до иого5с! .\'д1б 5 ||у||а||ь) 1ц0 н:].,|е)!(агь до иого повнов€ркень;

надання |нформац|йних, адм|н|сщативних | правових послуг, методиино|
допомоги з питань культури, туризму | курорт1в та охорони культурно|
спадщини щодо пам'яток |стор||, археолог!| та монумент€ш1ьного мистецтва.

4.12.Бидае нак€ви та прилу1си щодо охорони пам'яток культурно|
спадщини, ттрилинення роб!т на пам'ятках культурно? спадщини,\х територ|ях
та в зонах охорони' якщо ц| роботи проводяться за в|дсутност| затверджених
або погоджених з в|дпов1дним органом охорони культурно} спадщини прощам
та проект|в, передбачених 3аконом }кра}ни к|!ро охорону культурно|
спадщини) дозвол|в або з в|дхиленнями в|д них.

4.1з. }кладае охоронн1 договори на пам'ятки культурно| спадщини в
ме)ках повноважень' делегованих !правл1нням в|дпов!дно до 3акону }кра!ни
.|!ро охорону культурно[ спадщ ини>>.

4.\4.Б:кивас заход|в до зм|цнення м1жнародних 1 м1т<рег|ональних
культурних зв'язк|в.

4.|5. |!одае }правл|ннто в|домост! про проведенн'{ гастрольних заход|в.
4.16. (,прияе закордонним укра!нцям у задоволенн1 ]х мовних |

культурних потреб.
4.\7. Роз'яснтое через засоби масово| |нформац|| зм1ст державно| пол|тики

у сфер| культури' туризму | курорт|в, охорони культурно| спадщини (щодо
пам'яток 1стор!|, археолог|| та монумент€ш1ьного
мовно| пол1тики.

мистецтва) та дерхсавно|

4.18. Фрган|зовус особистий прийом щомадян | розгляд звернень, !!{Ф
над|йтпли до в|дд|лу' узаг€ш1ьнк)е та ана_гл|зус пропозиц||, що м|стяться в них'
зд|йснтос заходи щодо усунення причин' що пород)ку}оть скарги | зауваження
щомадян щодо роботи заклад|в культури.

4.|9-Бере участь, в|дпов1дно до компетенц|| в|дд|лу, у забезпеченн1
в1дкритост! влади, пократт\енн! надання районното дер)кавцото адм!н|страц|сто
адм|н1сщативних послуг.

4.20.Б1дпов|дно до 3акону 9кра|ни .|{ро доступ до публ|нно|
|нформац|}> зд|йснгос заходи щодо забезпечення доступу до публ|нно|
|нформац||, кр|м 1нформац|| з обмеженим доступом' розпорядником яко]; е в|дд!л
культури 1 туризму 9угу!всько| районно| дерэкавно] адм|н|страц||.



|!ередае у встановленому порядку та. визначен| строки головному
спец|ал!сту забезпечення доступу до публ1нно! 1нформац|] ну!у"."ко| районно|державно| адм|н|страц1| !нформац|то, яка е публ1нното,

4'21' Биконуе орган1зац|то робот" . у.''плектування, збер|гання, обл|кута використання арх|вних документ|в
пок.т|адених на нього завдань.

та |нтп! функц||, що виплива}оть з

4.22.3д!йснтос передбанен! законом
передбаиен| законом повноваження.

5. Б1дд!л мае право:
мати сщуктурн| п|дроз д|ли;

г€}лузев1 повноваження та |нгш|,

з€!лучати спец!ал1ст1в |нтших структурних п!дрозд|л|в районно| державно|адм|н1сщац!|' п1дпр-исмств, установ' орган!зац|й (за .''.'д*."""' з !хкер1вниками) та об'еднань |ромадян (з1 згодото) для розгляду питань, щон€|"лежать до його повнова)кень;
одер}(увати в установленому порядк/ в1д |нтпих структурних п|дрозд|л|в

районно| дер)1(авно| адм|н1сщац1|, 
- 

орган|в '1.ц."'!' 
- 
самовря дування,п1дприемств' установ та орган1зйц|й документи) 1нтп| матер|али, необх1днт длявиконання покладених на нього завдань;

користуватись в установленому порядку 1нформац|йними 6азами орган|ввиконавчо? влади' системами зв'язку 1 комун|*'ц;и та |нтшими техн!чними
засобами;

9к''1ика'1'и в установленому порядку наради, орган!зовувати сем1нари таконференц!|, утвор}овати експертн1_ та кон.у'"''.'" н| ради, робон| щупи зпитань, що н€!'лежать до його повноважень.
6' 3!дд|л п|д час виконання покладених на нього завдань взаемод|е з|нтпими структурними п|дрозд!лами районно| державно| адм|н|страц|!,

органами м|сцевого самоврядування, а тако)к п!дпрйсмствами' установами,орган1зац |ями, |ромадян ами т а !х об' сднаннями.
7' Б|дд1л .9.р. г{асть у розробленн| проект1в розпоряджень головичугу!всько| районно? адм|н!страц11', проект1в нормативно-правових акт1в,головними розробниками яких с 1нгш| структурн1 п1дрозд|ли районно| державно|адм!н|сщац1|. 1

8. }{а посади у в1дд|л признача}оться
законодавства 9кра!ни.

особи в1дпов!дно до чинного

9' Б|дд1л очол}ое нач€|"льник, якийпризначаеться на посаду | зв1льняеться зпосади голово}о- районно[ державно| адм1н1сщац!| зг|дно |з законодавством про
державну слу;кбу.

10. Ёачальник в|дд!лу:
зд!йснтое повноваження 3 питань державно! слркби та орган1зац1то роботи!нгцих прац1вник|в в|дд|лу;
зд1йснтое кер1вництво в1дд1лом' несе персон€|"льну в!дпов1дальн1сть за

орган1зат\|то та результати його д!яльнос т|, слрияе створенн}о н€штежних умовпрац! у п|дрозд|л!;

скликати установленому
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видае в межах свотх повноважень нак€ви' орган;зовуе контроль за }х

виконанням;
видае нак€ви нормативно-правового характеру' як! зач|па1оть права'

свободи ! законн| |нтереои щомадян а6о ма1оть п|дв1домчий характер,
п|длягатоть дерх(авн|й реесщац1| у територ|альному орган| }1|н' тосту;

накази нач€ш1ьника в|дд|лу, що суперечать }(онституц|| та законам
!кра|ни, актам |[резидента }кра|ни, 1(аб1нец }т1!н1сщ|в }кра|ни, м|н|стерств
|нтпих ценщ€шьних орган|в виконавчо| влади можуть 6ути скасован! головото

районно| державно| адм|н|сщац|];

розпоряджаеться ко1птами у межах затверд)кеного голово}о районно|
державно| адм|н|сщац1| ко1пторису в|дд|лу;

розробляс та подае на затверд)кення голов1 районно| державно|
адм|н|сщац|| поло)кення про в|дд|л;

затверджуе посадов| |нсщукц|| прац|вник|в в|дд!лу та розпод|ляе
обов'язки м|я< ними;

зд|йснгое доб1р кадр|в;
орган1зовуе роботу з п|двищення р|вня профес|йно| компетентност|

державних службовц|в в|дд1лу;
призначае на посаду та зв!льняс з посади прац|вник!в в|дд|лу;
готуе пропозиц!| до проект|в прощам соц|ально-економ|чного розвитку

району та проект|в прощам м|сцевого бтодясету;
планус роботу в!дд|лу, вносить пропозиц!| щодо формування план|в

роботи 9уц|всько| районно! державно| адм|н1страш!|;
вживас заход|в з мето}о удоскон€}лення орган|заш|| та п|двищення

ефективност| роботи в|дд!лу;
зв|це перед голово}о районно| дер>кавно! адм|н|сщац!| про виконання

пок.т1адених на в|дд!л завдань та затвердх{ених план!в роботи;
вносить пропозиц|! щодо розгляду на зас|даннях колег|| районно|

дер}кавно| адм|н1страц|| питань' що н€ш1ех(ать до компетенц1| в|дд1лу' та

розробляс проекти в|дпов|дних р|тшень;
д|с без дов|реност| в|д |мен| в!дд|лу, предотавляс його |нтереси у

в|дносинах з 1нш:ими органами дерт(авно] влади' органами м|оцевого
самоврядування' об' еднаннями громадян' }оридичними та ф1зинними особ ами;

представляе |нтереси в|дд|лу у вза€мов|дносинах з |нтшими структурними
п|дрозд1лами районно| державно| адм1н!страц!|, ценщ€шьними органами
виконавчо] влади, органами м|сцевого самоврядування' п|дприсмствами,

установами та орган1зац|ями за дорг{енням кер|вництва районно| державно|
адм|н|сщац||;

проводить ооо6истий прийом громадян з питань' що н.|лежать до
повнова)кень в|дд|лу;

забезпенуе дотримання прац|вниками в|дд!лу правил внутр|тшнього
службового розпорядку та виконавсько] дисципл!ни;

може братиучасть у зас!даннях орган|в м!сцевого самоврядування;



забезпечуе виконання заход!в щодо орган!зац1| роботи з персон€!лом у
в|дд|л|;

зд|йснтос |нтш| повноваженпя.
1 1. Б|дд|л ущимуетьоя за рахунок котпт1в ,(ерэкавного бгодх<ету 9кра!ни.
12. [ранинну нисельн1сть, фо"д оплати прац| прац!вник|в в1дд!лу та

видатки на його утримання ви3начае голова районно| державно| адм1н1страц|? в
межах вид|лених асигнувань.

1{отшторис' 1штатний розпис в|дд1лу затверджуе голова районно| державно|
адм|н|сщац!| п|сля проведення ]х експертизи ф1нансовим управл!нням районно]
дер)кавно| адм|н|страц||.

13. Р1дд1л е бтоджетно}о установо}о та не мае на мет1 одержання прибутку.
Б|дд|л е }оридичното особото публ|чного права' мае самост|йний балано,

рахунки в органах ,,{ержавно| казначейсько| служби }кра!ни, печатку 1з

зобраэкенням .{ержавного герба }кра|ни | сво!й найменуванням, 1птампи 1

бланки.
Б1дд1лу забороняеться зд!йснговати розпод|л ощиманих доход1в

прац|вник1в (кр1м оплати |х прац|,(прибутк|в) або !х частини серед засновник|в,
нарахування единого соц|ального внеску).

под!лу, присднання або перетворення) активи в|дд|лу переда}оться одн!й або
к|льком бтодэкетним установам або зарахову!оться у доход в|дпов1дних
бтоджет1в.

.(оходи (прибутки) в|дд|лу використову}оться викл}очно для
ф|нансування видатк|в на його утримання, реал|зац|й завдань та функц|й,
визначених цим [{оложенням.

Бедення бухгалтерського обл1ку покладено на
бухга-ггтер|:о в|дд|лу.

} раз| припинення !оботи в|дд|лу (у результат! його л|кв|дац||, злиття,

централ|зовану

(ер!вник апарату
районно[ дер)кавно[ адм1н1стра ш![

(улетшова 40274
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