
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ № 16

 02.2019                                                                                      с. Миколаївка

Про роботу відділу культури та роботи
з молоддю Миколаївської сільської ради
у 2018 році

Відповідно до статті 32, підпункту 2 пункту 2 статті 52, пункту 6 статті
59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», закону України
«Про  культуру»,  заслухавши  інформацію  начальника  відділу  культури  та
роботи з молоддю Миколаївської сільської ради про роботу відділу культури
протягом  2018  року,  з  метою  створення  умов  для  розвитку  культури,
сприяння  відродженню  осередків  традиційно  народної  творчості,
національно  –  культурних  традицій  населення  підвідомчої  території,
організації відпочинку і дозвілля громадян,   виконавчий комітет сільської
ради, 

вирішив:

1. Звіт начальника відділу культури та роботи з молоддю Миколаївської
сільської ради (Феніна С.В.) взяти до відома. 

2. Роботу відділу культури та роботи з молоддю Миколаївської сільської
ради протягом 2018 року вважати задовільною. 

3. Начальнику  відділу  культури  та  роботи  з  молоддю  Миколаївської
сільської ради (Феніна С.В.) протягом 2019 року:
3.1. в своїй роботі керуватися законом України «Про культуру»; 
3.2. забезпечувати  проведення  культурно-мистецьких  заходів  до

державних,  професійних, релігійних та інших визначних подій в
історії України і територіальної громади сільської ради; 

3.3. контролювати стан благоустрою територій та приміщень закладів
культури,  дотримання  вимог  протипожежної  безпеки,
санепідеміологічного  забезпечення  і  правил  з  охорони  праці,
ефективного  використання   електроенергії,  газу  та  твердого
палива;

3.4. тримати на контролі виконання наказів Міністерства культури та
управління культури облдержадміністрації, розпоряджень голови
сільської ради, рішень сесій та засідань виконкому сільської ради;

3.5.   надавати  постійну  методичну  і  практичну  допомогу  установам
культури сільської  ради в організації їх діяльності, організаціям



та  закладам,  незалежно  від  форм  власності  в  проведенні
культурно-масових заходів;                                 

3.6.  здійснювати  контроль  за  виконанням  вимог  законодавства
України  щодо  охорони  культурної  спадщини,  збереження
пам’яток археології, культури та мистецтва;              

3.7. контролювати стан збереження  зареєстрованих і нововиявлених
пам’ятників, пам’ятних знаків, обелісків, місць поховань періоду
Другої  світової  війни  1941-1945р.р.  та  жертв  політичних
репресій,  років  голодомору  в  Україні,  археологічних  пам’яток,
меморіальних дощок.

3.8. проводити  роботу по виявленню і підтримці творчо обдарованих
школярів і молоді, сприяти їх участі у всеукраїнських та обласних
конкурсах і фестивалях.           

4. Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  заступника
сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Северин
В.М.  

          

Сільський голова                                                              С.САМОТОЙ


