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? { гт-- - _.:* 'г^а2--^--' 1\д:-':^-_:^ \/,1. 11ро х!д виконання постанови 1{аб!нету 1}1!н!стр!в }кра1ни в|д

30.10.2013 ш9 841 ,,11ро 3атверд)кення 11орядку проведення евакуац1[ у раз!
загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуац|й техногенного
та природного характеру)>

3аслухав1пи та обговоривтши |нформац|то про х|д виконання постанови
1{аб|нету й|н|стр|в !кра|ни в|д 30.10'2013 ]ю 841 <||ро затвердження |{орядч
проведення евакуац|| у раз| загрози виникнення або виникнення надзвичайних
ситуац|й техногенного та природного характеру)' колег|я районно| дер:кавно|
адм|н|страц|| сп|льно з районното ком|с|сто районно| державно] адм|н]страц|| з

питань евакуац|| в!дм|иас, що ц|сто поотаново}о п|дтверА)кусться порядок
проведення евакуац|| у раз| загрози виникнення а6о виникнення надзвичайних
ситу ац|й техно генно го та природного хар актеру.

[1орядок визначас механ1зм зд|йснення орган|зованого вивезення
(виведення) населення |з зон моя{ливого впливу насл|дк1в надзвичайно| ситуац||
або надзвичайно| ситуац|| техногенного чи природного характеру | розм1щення
його поза зонами д|| врах<а}очих фактор|в д)керел надзвичайно| ситуац|| у раз1
виникнення безпосередньо| защози }китт}о та запод|яння 1шкоди здоров'то
населення' а тако>к заход|в 3 евакуац|| матер|альних | культурних ц|нностей,
якщо виникае загроза |х потпкод)кенн'т або знищення.

} [{орядку зазначен| тпляхи забезпечення евакуац||, це:
створення на м|сцевому р|вн| орган|в з евакуац||;

розроблення плану евакуац|| населення;
визначення безпечних район1в, лридатних для розм|щення евакуйованого

населення та матер|альних | культурних ц|нностей;
орган|зац1| опов|щення кер|вник|в суб'скт|в господар}овання | населення

про початок евакуац||;
орган|зац|? управл|ння евакуац!сто ;

х<иттезабезпечення евакуйованого населення в м|сцях його безпечного

розм|щення;
лрийняття унаст| у командно-тштабних навчаннях та об'ектових

тренуваннях;
навчання населення д|ям п|д нас проведення евакуац||.
Ба виконання вимог постанови та 3 мето}о планування, п|дготовки та

проведення евакуац|] населення району районното дер)кавното адм1н|страц1сто
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видано розг{оряд>т(ення в|д 05.02 .20|4 ]\гр 33 <|{ро утворення тимчаоових орган|в
з евакуат{1| 9угу|вського району>, яким утворен| в район1 тимчасов| органи з
сваку5ц1],. АФ яких на"]1е)кать районна ком|с1я з питань евакуац|| та зб1рн|,
приймальн| пункти евакуац||. 1]им розпоряд)кенням такох{ визначен| тили
надзвинайних ситуац|й та |хн| коди зг|дно 1{ласиф|катора над3вичайних
ситуацтй дк 0|9:2010, за якими населення району п|длягае обов'язков|й
евакуац||, ? 49]

. код 10310 : нс.унасл|до\_3Рр!1 з викиданням (защозото викидання),
утворенням.1 ро3повс}одя*ейням нхР п|д нао !х виробляння' переробляння чи
збер|гання (захоронення) ;

код 1 1 1 10 - нс унасл|док прориву щебл| (дамби, шлтозу тощо) з

утворенням хвил| прориву та катастроф|нного затоплення;
код 20610 - нс, пов'язана з л|сово}о пох(ех{е}о;
код 10260 - нс унасл|док пох<ея<|, вибуху на арсенал|, склад{ босприпас|в

або |нтпому об'ект| в|йськово| призначеност|.
€кладено |{ерел|к зб1рних, приймальних пункт|в евакуац1|, як1

створ}о}оться в населених пунктах району, та визначен| безпечн| райони'
придатн| для розм|щення евакуйовано го населенн'т.

Районного ком|с|ето з питань евакуац|| розроблений |{лан евакуац||
населення району та |{лан роботи ком|с|| на 2014 р|к. Фсобовий склад ком|с||
21.06.2014 лрийняв участь у командно-цлтабному навчанн|, яке було проведено
обласното ком|с|сто з питань евакуац||, (({ФАФ проведення евакуац|| населення
району в умовах загрози виникнення надзвичайно\ ситуац||, яка пов'язана з
моя{ливим викидом хлору на х1м|чно небезпечному об'ект| (хлоропереливн|й
станц|| смт. Бсхар).

Районного дер)кавно}о адм|н|страц|ето сп|льно з кер|вним складом
територ|альних спец|ал|зованих слух<б цив|льного захисту району орган|зовано
та проведено:

27.02'20|4, тлтабне тренування з кер|вним складом цив|льного захисту
Бведенсько| селищно| ради щодо л1кв|дац|| насл|дк1в пр|сноводних
г|дролог|чних над3вичайних ситуац1й та 3 орган1зац|] евакуац1| населення
смт Бведенка' с. 3ауАля, с. 1ернова;

з0.04.2014 тптабне тренування з кер1вним складом цив|льного захисту
1!{алин|всько| селищно| ради щодо проведення евакуац1| населення
смт 1!{алин|вка у раз| виникнення надзвичайно| ситуац|| (поя<е>ка, вибух) на
об'скт| в|йськово] частини А2467, д|яльн|сть яко| пов'язана з| збере)кенням
вибухонебезпечних предмет|в.

Биконкомами с|льських, селищних рад проведен| орган|зац|йн| заходи
щодо утворення при радах ком|с|й 3 питань евакуац||, а при радах' з
чисельн|стто прац}о}очого персоналу мен1по}о н|эк 50 ос|б, призначення
в!дпов|дальних ос|б, як| викону}оть функц1| зазначено| ком|с1|. 1ако:к
призначен| адм|н|страц|| зб1рних, приймальних пункт|в евакуац|| та визначен|
перел|ки майна та о6ладнання, яким будуть забезпечуватися ц| пункти на
пер|од роботи.
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Але, поряд з позитивними результатами ма1оть м|сце суттсв| недол|ки.
3агальними з них в б1льтшост| с1льських, селищних радахс так1:

= тт€ розроблен| або не в повному обсяз1 розроблен| |{лани евакуац|?
населення (Бведенська, йалин1вська селищн| ради, Базал||вська, 3арожненська'
1{ам'яноярузька, }{еб'язька, €таропокровська о|льськ| ради) та |{лани
приймання | розм|щення насепення у безпечних районах (9каловська селищна
рада, 1{ам'яноярузька; € тар о покровс ька с|льськ| ради) ;

- не ро3роблен| або не в повному обсяз| розроблен1 документи зб|рних,
приймальних пункт1в,ев3куац|[1

- не. складанн| списки щомадян, як| п|длягатоть евакуац|| (списки
громадян, як| п|длягатоть евакуац||, повинно бути складено у трьох
прим|рниках' один 3 яких зали1паеться в рад|, другий - надаеться на зб|рний
пункт евакуац|| (у раз1 одеря{ання р|шлення про проведення евакуац|!),
трет|й - наприймальний пункт евакуац||. |ак1 списки кориц}оться щороку);
- не повн1стто орган|зован| заходи щодо опов|щення населенн'т про початок
евакуац|| (в1дсутн| вулинн| гучномовц1), зокрема ос|б з вадами зору та слуху.

Браховутони вище3азначене та з мето1о п|двищення р|вня готовност|
тимчасових орган!в з евакуац1| район} до д|й у раз| виникнення над3вичайних
ситуац1й техногенного, природного та воснного характеру, колег1я районно|
дер}кавно| адм|н|страц|| сп1льно з районното ком|с|сто районно| дерхсавно|
адм|н|страц1| з питань евакуац|| вва)ка}оть за необх|дне:

1. 3аступнику голови районно| дер)кавно| адм|н1сщац||, голов| районно|
ком!с|] 3 питань евакуац||:

1.1. Бзяти п|д особистий контроль виконання виконкомами м1ських,
селищних рад вимог постанови 1(аб|нету й|н|стр|в }кра|ни в|д з0'|0.201з
]\ъ 841 *[{ро 3атверд)кення |{орядку проведення евакуац|| у раз| защози
виникнення або виникнення надзвинайних сицацтй техногенного та
природного характеру).

1.2. [{ровести у 1 квартал| 2022 року сем|нар-нараду з головами |

секретарями ком|с|й з питань евакуац|| при м1ських, селищних радах району
для вивчення чинного законодавства з питань орган|зац|| евакуац|| населення.

2. Рекомендувати виконавчим ком|тетам м|ських, селищних рад:
2.1. Розробити (в|дкоригувати) плани евакуац|| населення, яке про)кивае у

3онах мо)кливого виникнення надзвичайних ситуац|й природного або
техногенного характеру.

2.2.||ривести документи п|дпорядкованих ком|с|й з питань евакуац||,
зб|рних, прийплальних пункт|в евакуац1| у в|дпов|дн|сть до вимог чинного
законодавства.

2'3.3изначити об'екти для розм|щення зб1рних, приймальних пункт|в
евакуац|?.

2.4.!точнити дан! про к|льк1сть непрац}оточого населення за м|сцем
про)кивання (за в|ковими категор|ями, зокрема !нвал|д|в з ура)кенням орган|в
зоР}, слуху' опорно-рухового аларату' розумово}о в|дстал|стто, псих|чними
розладами), яке п|длягас евакуац|| та вивозиться транспортними засобами.
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2.5.3абезпечити функц|онапьне навчання у 2022 роц| гол|в | секретар|в
ком|с|й 3 питань евакуац|| у Ёавнально-методичному центр| цив|льного захисту
та безпеки )киттсд!яльност| )(арк|всько| област|.

3. Рекомендувати виконавчим ком1тетам м|ських, селищних рад, на

4.3. |{|дготувати проскт розпоряд)кення голови районно| дерх<авно|

територ|| яких плануеться розм|щення евакуйованого населення' розробити
(в|дкоригувати) плани його

4. Б|дд|лу обо[6нно|
шриимання 1 розм1щення.

роботи, цив1льного захисту
правоохоронними органами районно| церх{авно| адм|н|страц|?:

. . 4,\. 3д!йснто.вати.,коррдинац|щ д|яльност| тимчасових орган|в з
створених при м|ських, селищЁих радах.

4.2'||ровести коригування [{ерел|ку зб|рних, приймальних
евакуац||, як| створ}о!оться в населених пунктах району, та |х
нумерац|то.

адм|н|страц|| з о3наченого питання.

| олова районно| дер:кавно[
адм1н!страц!| 1гор волков

Флена [орланова
\{икола !унников

взасмод|| з

евакуац11

пункт|в
загальну
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сп!льного зас1дання колег1| районно| дерэкавно| адм!н!страц1[ та

л /. ра,йонно| ком!с1| 3 питань евакуац![

фс'хо.-зз /4схгг
й й'ас гг ъор/ в|д23лис}опада2021року

( 
2. [ро стан реал1зац!| дерясавно! пол1тики у сфер1 арх1вно[ справи на

територ1| {угу[вського району

Розглянув1ши та обговоривш:и |нформац|то про стан реал|зац|| дерх<авно|
пол|тики у сфер| арх|вно| справи на територ|| 9уц|вського району, колег|я

районно| державно| адм|н|страц|| в|дм|нае, що д1яльн|сть арх|вного в1дд|лу

районно| дерх{авно] адм|н]страц|| (дал| арх|вний в1дд|л) зд|йснтосться
на виконання 3авдань, передбанених планом розвитку арх|вно| справи
в 9угу|вському район|, та в|дпов|дно до законодавства 9кра|ни про
Ёац|ональний арх1вний ф'"д та арх|вн| установи.

[{р|оритетними напрямами у д|яльност| арх|вного в|дд|лу е орган|зац|я

формування, обл|ку та збер|гання документ1в Ёац|онального арх|вного фонду
(дал1- нАФ) та його популяризац|я.

Арх|вний в|дд|л зд|йснтос орган|зац1йно-методичне кер|вництво арх|вними
п|дрозд|лами та слухсбами д|ловодства дерх{авних орган|в, орган|в м|сцевого
самоврядування, державних ! комунальних п1дприсмств, установ
та орган|зац|й _ дя{ерел комплектування | контроль за д|яльн|стто зазначених
п|дрозд|л|в | слркб тпляхом проведення сем|нар|в, зд1йснення перев|рок роботи,
проведення паспортизац|| арх1в|в }оридичних ос|б. Бзасмод|е з трудовими
арх|вами 1пляхом надання орган|зац|йно| допомоги та контрол}о стану
зберея<еност| документ|в, що збер1га}оться в них, тощо.

Арх|вний в|дд|л в мех{ах сво!х повнова)кень зд|йсн}ое внесення до ЁАФ
арх|вних документ|в та забезпечус приймання документ|в в|д }оридичних ос|б.

Бя<иватоться заходи, спрямован1 на забезпечення збереэкеност| документ|в,
1пляхом дотримання вимог до прим|щень арх|ву, сховищ, до засоб|в та рех<им|в
збер1гання арх1вних документ1в.

1нформац|йне забезпечення користуват|в за ]х залитами' проведення
документальних виставок' у тому числ| онлайн, присвячених пам'ятним датам
деря{авного та м|сцевого значення, зд|йснення оприл}однення документ|в
1цляхом п|дготовки статей та |нформац|й про под|] арх|вного в|дд|лу
спрямовано на всеб|чне використання документ|в ЁАФ.

у зв'язку з недостатн|м ф|нансуванням арх|вно| галуз| з€ш1и1ша}оться

невир1тпеними питання щодо матер|ально-техн|чного забезпечення прим|щень
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арх|вного в|дд|лу та !х обладнання в|дпов|дно до законодавства.
3 метото додер)канн'1 законодавства про ЁАФ' врахову}очи вищевикладене'

колег|я районно{ дер)кавно| адм1н|страц|| вваэк ае за необх|дне:
1. [{ертшому заступнику голови районно| дер)кавно| адм|н|сщац|| взяти п|д

особистий контроль створення та п|дтримання оптим€}пьних умов збер|гання
документ|в в арх|вному в|дд|л| районно| дер}т{авно| адм|н|сщац||.

2' |{ертпому заФупнику голови, кер|внику аларату районно| дер:кавно|
адм|н|страц||. зд|йсн}овати контроль за веденням арх|вно| справи в апарат| та
структур них п|дрозд 1ла* .районно| дерх(авно] адм|н|страц||.

^ тг_'. ,г(ер1вникам структурних п1дрозд1л1в раионно1 дер)кавно1 адм1н1страц11,
}оридичних ос|б джерел формування нАФ, як| перебуватоть у зон|
комплектування арх1вного в1дд1лу раионно1 дер)кавно1 адм1н1страц11 :

3. 1. €восчасно проводити експертизу ц1нност| документ1в.
3 .2 . 3аб езпечити зберея<ен|сть арх|вних документ|в.
4. Арх1вному в|дд|лу районно| дерхсавно| адм|н|страц||:
4.|' 3абезпечити приймання документ|в в1д дх(ерел комплектування'

що збер|га}оться в арх|вах }оридичних ос|б понад встановлен| строки.
4.2. 3д|йснтовати контроль 3а орган|зац|сто ведення арх|вно| справи

у |оРидичних особах _ д)керелах формування нАФ, як| перебуватоть у зон|
комплектування арх|вного в|дд|лу районно| дерх{авно| адм|н|страц1|.

4.3. |{1дготувати проскт розпорядх{ення голови ионно1 дер)кавно1
адм|н|страц1| з означеного питання.

|олова районно! дерэкавно|
адм|н1страц![ |гор волков

Флена [орланова
Флена €|ренко
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3. 11ро реал!зац!го заход!в у район1 з виконання вимог статт! 6 3акону
}кра[ни,,11ро забезпечення орган1зац!йно_правових .умов соц1ального
3ахисту д1тей-сир!т та д!тей, позбавлених батьк!вського п!клування>>

3аслухав1пи та обговоривтши |нформац!то про стан роботи щодо реал|зац1|
у 9угу|вському район| заход|в з виконання вимог статт| 6 3акону 9кра|ни,,|{ро
забезпечення орган|зац1йно-правових умов соц|ального захисту д|тей-сир|т та

дттей, позбавлених батьк1вського п|клування>>, колег1я районно| дерх<авно|
адм|н|страц|| сп|льно з районното ком|с|сто з питань евакуац|| в|дзнанатоть' що
проводиться систематична 1 ц|леспрямована робота щодо пол|птпення
становища д|тей-сир|т та д|тей, позбавлених батьк|вського п|клування,
створення умов для виховання д|тей цих категор|й у с|мейному оточенн|,

розв'язання проблем дитячо| бездоглядност|, створення нале)кних умов для
соц|ально_психолог1чно| реаб|л|тац|| д1тей, |хнього ф|зииного | розумового
ро3витку, соц|ально-правового захисту д|тей та виз|1ачення тплях1в | напрям|в
удосконалення системи запоб1гання соц|альному сир|тству.

3 метото недопущення соц|ального сир|тства' проф!лактики самов|льного
3€ш1и1пення дом|вок неповнол|тн|ми, проводиться активна робота з с1м'ями, що
перебува}оть у складних }киттевих обставинах, тарейди-лерев|рки по населених
пунктах району. |{|д час таких перев|рок обсте>кутоться с|м'|, проводяться
проф|лактичн| бео|ди, виявля1оться дтти, що прогул}о1оть 1школу та знаходяться
без догляАу батьк|в.

{осить ефективним е супроводження прийомних с|мей та дитячих
буАинк|в с|мейного типу, яке передбаиае надання комплексу правових,
соц|ально-педагог|нних, психолог|нних, соц|ально-медичних та |нформац|йних
послуг.

€лркбото у справах д|тей районно| дер}кавно| адм|н|страц|| пост|йно
ведеться робота щодо направлення на навчання потенц1йних прийомних
батьк1в, батьк|в-виховател|в, оп|кун|в, п|клувальник|в до )(арк|вського
обласного центру соц|альних слуэкб.

3 метото п|двищення р1вня виховного потенц|алу прийомних батьк|в та
батьк|в-виховател|в кох<н| 2 роки проводяться курси п|двищення квал|ф|кац||
прийомних батьк|в та батьк|в-виховател|в на баз| )(арк1вського обласного
центру соц|альних слух<б.

1, т6
с
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Фкрема увага у 9угу|вському район| прид1лясться найболточ|тп|й тем|,
а сап4е захисту х{итлових та майнових прав д|тей-сир|т та д|тей, позбавлених
батьк|вського ш|клування. !|ти дано| категор|| в б|льштост| випадк|в не ма}оть

'4. .. ?
х{итла нерез.в|дсутн!сть його у |х батьк|в. Районно}о дерх{авно}о адм|н|страц|ето
взято п|д контроль стан постановки на квартирний обл|к д|тей-сир1т та д|тей,
позбавлених батьк|вського п|клування, що перебуватоть на обл|ку слркби у
справах д1тей районно| державно| адм|н|страц1|, яким виповнилося 16 рок|в.

[{ост|йно зд|йснтосться контроль за розвитком та здоров'ям д|тей дано]
кртегор||. [в|н1 на р1к д11и-сироти та-д|ти, позбавлен| батьк|вського п|клування,
пр0ходять медичне оботе>кення вузБкими спец1ал|стами. |ако:к у 2021 роц| д|ти
вищевказано| категор||, за ба>канням оп1кун|в/п|клув€!льник|в, були обсте>кен| в
кл|н|ц| {ер>кавно| установи <<{нститут охорони здоров'я д|тей та п1дл|тк|в
Ё{ац|онально| академ|| медичних наук )/кра|ни>

з мето}о координат{|| роботи вс|х структурних п|дрозд|л|в районно|
дер)кавно| адм|н|страц|й, м|ських та селищних рад щодо реал|зац|| дер>кавних
гарант|й | конституш1йних прав д1тей р|зних категор|й' додер)кання вимог
чинного законодавства стосовно захисту прав та законних |нтерес|в, \РА
районн|й дертсавн|й адм!н|страц1| створено 1 функц|онуе дорадний орган _
ком|с|я з питань захисту прав дуттини. |!ротягом 2021' року проведено 13

зас|дань ком1с||, за результатами яких прийнято б|льтпе 50 розпорядх{ень голови
районно| дер)кавно] адм|н|страц1| 3 даних питань.

3а 2021 р|к зд|йснено 77 обстежень )китлово-побутових умов проживання
д|тей-сир|т та д|тей, позбавлених батьк1вського п1клування, як| вихову}оться п|д
оп|кото, п|клуванням в прийомних с|м'ях, дитячих будинках с|мейного тишу.
1акохс обсте>кувались родини, як| надатоть послугу с патронату ъ|ад дитино}о в

район|.
|ля ефективно| реал|зац|| дерх<авно| пол|тики щодо захисту д|тей-сир|т та

д1тей, позбавлених батьк|вського п|клування, колег|я районно| дер>кавно|
адм|н|страц|| та районна ком|с1я з питань евакуац1| вва)ка}оть за необх1дне:

1. Рекомендувати виконкомам м|ських, селищних рад району:
1.1' Бзяти п|д особиотий контроль питання постановки на квартирний

обл1к д|тей-сир1т та д|тей, позбавлених батьк|вського п|клування, як| не ма}оть
х{итла та досягли 16-р|нного в|ку.

1.2. !в1н| на р1к проводити обстет<ення умов прох{ивання д|тей-сир|т та
д|тей, позбавлених батьк|вського п|клування, як1 вихову}оться в с|м'ях оп|кун|в
(п|клувальник|в), а тако)к у прийомних с1м'ях та дитячих будинках о1мейного
типу.

1.3. Актив|зувати д|яльн|сть громад району щодо створення прийомних
с|мей та дитячих будинк|в с|мейного типу.

1.4. €восчасно виявляти д|тей, як| прох<ива}оть в с|м'ях, що перебува}оть

у складних )киттсвих обставинах, з мето}о надання !м п|дтримки
та недопущення виходу дити11и |з о|м'].
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1.5. 3абезпечити соц|альним супроводом с|м'| оп|кун|в/п|клувальник|в,
прийомн| с|м'|, дитяя1 будинки с|мейного типу, як| вихову}оть д1тей-сир|т та
д|тей, лозбавлених батьк|вського п|клування.

т.6. шроводити пост|йну 1нформац|йну роботу серед населення з мето}о
п|дбору кандидат|в на створення с|мейних форм виховання д|тей-сир|т та д|тей,
позбавле них б атьк|вського п|клування.

|.7 . 3а6езпечити'*виплату сдиноразово| допомоги д|тям-сиротам та д|тям,
позбавлених -батьк|вського п|клування, за м|сцем |х поход)кення' як| досягли
18-ти р|нного в|ку' "' - , '|.;

1.8. 3абезпечити'|00% проведення медичного обстех<ення д|тей-сир|т та
д|т ей' поз бавлених батьк|вського п|клування.

1.9. 3д1йснговати конщоль за умовами утримання ц|тей-сир|т та д|тей,
позбавлених батьк|вського п|клування, в с|м'ях усиновл}ован|в, оп|кун|в,
п|клувальник|в.

2. Рекомендувати 9каловськ|й, Ёовопокровськ1й селищним радам вх{ити
заход|в щодо утворення слу;кби у справах д!тей та зб|льтпити к|льк|сть фах|вц|в
|з соц|ально| роботи.

3. €лухсб| у справах д1тей районно? дерх{авно] адм1н1страц||:
3.1. |1адати допомогу 9каловськ|й, Ёовопокровськ|й селищним радам

щодо утворення олу>кби у справах д|тей в|дпов|дно до чинного законодавства.
3.2.\зяти п|д особистий контроль питання вла1штування до с|мейних форм

виховання д|тей-сир1т та д|тей, позбавлених батьк|вського п|клування.
3.3. 1!оквартально до 25 числа останнього м1сяця оновл}овати дан! по

Рестру )китла д|тей-сир|т та д|тей, позбавлених батьк|вського п1клування.
з.4. |{|дготувати проскт розпоряд)кення голови районно| дерх<авно|

| олова районно| держсавно|
адм!н1страц!|

Флена [орлаиова
Флена Альх|мович

1гор волков
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4. [1ро стан реал!зац![ держсавно! пол|тики у сфер! культури на
територ!! 9угу|вського району

Розглянув1пи та обговоривтпи |нформац|то про стан реал|зац|| державно|
пол|тики у сфер| культури на територ|| 9угу|вського району, колег1я районно|
деря{авно] адм|н|страц|| та районна ком|с1я з литань евакуац|| в|дм1натоть, що
д|яльн|сть в|дд|лу осв|ти, охорони здоров'я' культури, спорту районно{
дер)кавно] адм|н|страц|| (дал| - в|дд|л оозск) зд|йснтоеться в|дпов|дно до
закон|в )/кра|ни .|{ро культуру>, <[{ро м|сцеве самоврядуванн'1 в 9кра|н|>> та
завдань' передбанених |{рограмо}о ро3витку культури | туризму ъ|а 202|-2022

роки в 9угу|вському район|.
йере>ка заклад|в культури району у 201'9-2020 роках нал|нувала 25

об'скт|в: 10 клубних заклад|в та 15 б|бл|отек, з 2021 року - 2|7 заклад|в
культури' а саме: 77 клубних заклад|в, ||4 б|бл|отек, 9 мистецьких навч€ш1ьних
заклад|в для д1тей, 1,7 птузе|в. у 2019-2020 роц| з районного бтодх<ету

ф|нансувалися комунальна установа <9угу|вський районний Будинок
культури)> т{угу|всько| районно| ради )(арк|всько| област| та комунальний
заклад <<9угу|вська районна централ|зована б!бл|отечна система 9угу!всько|

районно| Ради )(арк|всько| облаот|>>. 3 2021 року ус| заклади культури

утрима}оться за рахунок котшт|в в|дпов|дних територ|альних громад.
у 20|9-2020 роках на територ|| 9угу|вського району знаходилаоь 7\

пам'ятка культурно| с||адщини, з них: археолог|| - 5з, |стор|| - 77 ,

монументального миотецтва _ 1. з 2021 року у 9угу|вському район| нал|нусться
145 пам'яток |стор|| м1сцевого значення, \53 лам'ятки археолог|] м!сцевого
3начення та 1 пам'ятка археолог|| нац|онального значення. €таном ъта

01.01 .202\ було укладено 18 охоронних договор|в на пам'ятки |стор||
м|сцевого значення. 3а |нформац|ето, яка була надана територ|альними
громадами, ус';, пам'ятки м|сцевого значення перебува!оть у задов|льному стан|.

} липн| 202| року була проведена акцал|зац|я мере>к| заклад1в культури
9угу|вського району. 9 зв'язку з проведенням адм|н1стративно-територ1ально|

реформи у територ|альних громадах 9угу|вського району проходять процеси
оптим|зац|| мереж] заклад|в культури в|дпов|дно до д1точого законодавства.

у серпн|_>ковтн| 2021 року в 3м1|вськ|й, Бовианськ|й, |1еиен|зьк|й,
€таросалт1вськ|й, €лобо>канськ|й територ|альних громадах 9угу|вського
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району 6ули проведен| перев|рки стану
щодо забезпечення охорони пам'яток
використання. культурного надбання та
пенс|онерам та особам з 1нвал|дн1стто
користування об' ектами культури.

Б|дд|л оозкс зд|йснтос нагляд за виконанням дер)кавно] пол|тики у сфер|
культури на територ!| 9угу]вського району, надае орган|зац1йно-методичну
допомогу органам м|сцевого самоврядування. зд|йснтое перев|рку виконання
д9легованих повнрважень 9рганащ14-,м|сцевого самоврядуван\|я. тощо. Б|дд|л
оозкс у м€)ках сво!х повнова)кенЁ орган|зус взасмод|то з в|дд|лами культури
орган|в м|сцевого самоврядування у напрямах орган|зац|| | вдосконаленн|

роботи заклад|в культури, орган|зац|] та проведення ' культурно-масових
заход|в, унаот| творчих колектив|в у культурно-масових 3аходах рег|онального'
всеукра|нського та м|:кнародних р1вн|в; у мея{ах сво]х повнова)кень зд|йснтое
перев|рки роботи орган|в м|сцевого самоврядування. [ако>к в)1{ивак)ться заходи
(листування, консультац||, тощо), спрямован| на забезпечення збере>кення
мере>к| заклад1в культури району, 1пляхом дотримання вимог д|точого
законодавства.

3 початку 2021 року заклади культури територ|альних громад району
ф|нансутоться з м|сцевих бтодэкет1в в1дпов|дних громад, запи[па}оться питанъ|я

щодо подаль1шого оснащення заклад|в культури матер|ально-техн|чното базото
на сучасному р|вн| для надання як|сних послуг населеннго у сфер| культури.

3 метого дощиманн'т законодавства про культуру, на виконанъ|я дер>кавно|
пол|тики у сфер1 культури на територ|| {угу|вського району та врахову}очи
вищевикладене' колег|я районно| дер)кавно| адм|н|страц|| та районна ком1с|я з
питань евакуац|| вва}ка}оть за необх|дне:

1. Рекомендувати м|ським, селищним головам району:
1.1. 3абезпечити збере:кення мере}к| заклад|в культури для надання як|сних

послуг у сфер1 культури на територ|| в|дпов|дно| щомади.
|.2. Б>кивати заход|в щодо зм|цнення матер|ально-техн|чно| бази заклад|в

культури, що знаходяться на баланс| в|дпов1дно| щомади.
1.3. €воечасно та в повному обсяз| |\адавати до в|дд|лу осв|ти, охорони

здоров'я' культури, спорту районно| дер)кавно| адм|н|страц|| |нформац|то про
стан виконання дер)кавно| пол1тики у сфер1 культури на територ|] в|дпов|дно|
громади.

2. Р1дд1лу осв|ти, охорони здоров'я, культури'
адм1н|страц|| п|дготувати проект ро3поряд)кення
адм|н1страц|| з означеного питання.

| олова районно| дерэкавно|
адм1н|страц!!

Флена [орланова
!ариса |1ооунько

виконання делегованих повнова)кень
1стор|| та культури' зберехсення та
надання неповнол|тн|м, студентам'
права на безкотптовне | п|льгове

спорту районно| деря<авнот
голови районно[ дер>кавно|

1гор волков


