УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови Свалявської районної державної адміністрації
Закарпатської області
17. 05. 2017

Свалява

№

145

Про участь в обласному фестивалі ігор та ігрових
програм ,,Грайлик - 2017”

Відповідно до статті 2 Закону України „Про місцеві державні
адміністрації”, на виконання розпорядження голови обласної державної
адміністрації 13.04.2017 № 180 „Про внесення змін у план заходів на 2017 рік для
реалізації Програми розвитку культури і мистецтва в області на 2016 – 2020
роки”, листа управління культури облдержадміністрації 04.05.2017 № 0112/563:
1. Відділу культури і туризму райдержадміністрації (Шелеп Н.А.)
забезпечити
учасників народного театру районного будинку культури в
обласному фестивалі ігор та ігрових програм „Грайлик - 2017”, який відбудеться
31 травня – 1 червня 2017 року в м.Ужгород.
2. Дозволити відділу культури і туризму райдержадміністрації здійснити
фінансування видатків для відрядження учасників на обласний фестиваль ігор
та ігрових програм ,Грайлик - 2017” згідно з кошторисом (додається) за рахунок
коштів, передбачених у районному бюджеті відділу культури і туризму для
реалізації програми розвитку культури і мистецтва в Свалявському районі на
2016 – 2020 роки.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови державної адміністрації Русина В.П.

Голова державної адміністрації
Дідович

О.А.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту розпорядження „Про участь в обласному фестивалі
ігор та ігрових програм „Грайлик - 2017”
1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження
Підставою розроблення проекту
є розпорядження голови обласної
державної адміністрації 13.04.2017 № 180 „Про внесення змін у план заходів на

2017 рік для реалізації
Програми розвитку культури і мистецтва в області
на 2016 – 2020 роки”, лист управління культури облдержадміністрації 04.05.2017
№ 01-12/563.
2. Мета і шляхи її досягнення
Метою прийняття розпорядження є пiдтримка талановитих сценаристiв,
режисерiв та ведучих ігор та iгрових програм.
3. Правові аспекти
Закони України „Про місцеві державні адміністрації”, ,,Про культуру”,
районна Програма розвитку культури та мистецтв у Свалявському районі на
2016 – 2020 роки.
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація заходів розпорядження буде здійснюватися в межах коштів,
передбачених в додатку до розпорядження.
5. Позиція заінтересованих органів
Проект розпорядження не потребує додаткових узгоджень з іншими
структурними підрозділами райдержадміністрації.
6. Регіональний аспект
Проект розпорядження не стосується питання розвитку адміністративнотериторіальної одиниці.
7. Громадське обговорення
Проект розпорядження не потребує консультацій з громадськістю.
8. Прогноз результатів
Розвиток, пiдтримка та заохочення в роботі культурно-дозвiллєвої
дiяльностi, виявлення талановитих сценаристiв, режисерiв та ведучих ігор та
iгрових програм, iнтелектуальне та творче збагачення, розвиток учасникiв
фестивалю та глядачiв, змiцнення культурних та дружнiх зв’язків органiзаторiв
дозвiлля.

Начальник відділу культури і туризму
райдержадміністрації

Н.А.Шелеп

(найменування посади керівника структурного
підрозділу, іншого органу що є головним
розробником)

_____________________

РОЗСИЛКА
до розпорядження голови Свалявської райдержадміністрації
„ Про участь в обласному фестивалі ігор та ігрових програм
„Грайлик - 2017”

1.Перший заступник голови райдержадміністрації Русин В.П.
2.Фінансове управління райдержадміністрації.
3. Відділ культури і туризму райдержадміністрації.

Начальник відділу культури і
туризму райдержадміністрації
(найменування посади керівника структурного
підрозділу, іншого органу що є головним
розробником)

Н.А.Шелеп
(підпис )

(ініціали та прізвище)

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ
ПРОЕКТУ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Перший заступник, заступники, керівник апарату райдержадміністрації
(відповідно до функцій та повноважень)

В.П.Русин
(підпис)

(ініціали, прізвище)

„ ___” ____________ 2017 року

Про участь в обласному фестивалі ігор та ігрових програм „Грайлик - 2017”
(назва)

Проект розпорядження розроблено

відділом культури і туризму райдержадміністрації
(найменування структурного підрозділу, іншого
органу, що є головним розробником)

Розпорядження голови обласної державної адміністрації 13.04.2017 № 180 „Про внесення змін
у план заходів на 2017 рік для реалізації Програми розвитку культури і мистецтва в області на
2016 – 2020 роки”, лист управління культури облдержадміністрації 04.05.2017 № 01-12/563
(підстава для розроблення)

ПОГОДЖЕНО:
(назва підрозділу, посада)

(підпис)

Завідувач юридичним сектором
апарату райдержадміністрації

(ініціали та прізвище)

(дата)

(дата)
В.М. Павлич
(дата)

Зауваження і пропозиції (додаються)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу культури і туризму
райдержадміністрації
найменування посади головного розробника

Дата ________ 2017 року

(дата)

Н.Шелеп
підпис

ініціали (ініціал імені), прізвище

