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Про створення комісії для обстеження
районних закладів культури та
проведення весняного огляду
Керуючись ст.22, ст. 41, ст. 6 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації, на виконання Наказу управління культури №59 від
14.03.2018 року «Про проведення весняного огляду закладів культури
області», відповідно до Правил утримання жилих будинків та
прибудинкових територій, затверджених наказом Держжитлокомунгоспу
України від 17.05.2005р. №76, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 25 серпня 2005р. за №927/11207, з метою забезпечення
комплексного обстеження конструктивних елементів будівель і споруд,
зовнішнього благоустрою, визначення технічного і санітарного стану,
виявлення несправностей і прийняття рішень по їх усуненню, а також
визначення готовності будівель до експлуатації в осінньо-зимовий період
2018-2019 року, у відповідності до вимог «Положення про систему
технічного обслуговування, ремонту та реконструкції будівель в містах і
селищах України»:
1.
Створити та затвердити склад комісії для обстеження районних
закладів культури та проведення весняного огляду, що додається
(додаток 1).
2.
Затвердити графік об'їзду закладів культури Глибоцького району та
довести його до відома членів комісії, директорів закладів культури, голів
ОТГ, сільських рад - балансоутримувачів закладів культури району, що
додається (додаток 2).
3.
Забезпечити обстеження комісією технічного стану будівель закладів
культури та технічного стану систем теплопостачання (котелень, пічок).
4.
Акти обстеження надати на розгляд районної комісії з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій до 25.04.2018
року.

5.
За результатами об'їзду скласти списки аварійних приміщень та
надати управлінню культури обласної державної адміністрації до
01.05.2018.
6.
Головам ОТГ та сільських рад - балансоутримувачам закладів
культури району, директорам, завідуючим закладів культури постійно
забезпечувати благоустрій прилеглих територій закладів культури до
визначних державних та релігійних свят протягом року, дотримання
санітарних норм і правил утримування приміщень.
7.
Директорам, завідуючим закладів культури району забезпечити
наявність та надати для огляду комісії: затверджений графік роботи
закладу культури; рішення, яким затверджено графік; графік роботи
гуртків (у разі виникнення змін, порівняно із попереднім роком); план
евакуації; інструктажі з техніки безпеки та охорони праці, пожежної
безпеки та цивільного захисту; журнали проведення інструктажів.
8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови районної державної адміністрації І. Лопуляка.

Голова районної
державної адміністрації

Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження районної
державної адміністрації

гмя/.
СКЛАД
Комісії для обстеження районних закладів культури
та проведення весняного огляду

Голова комісії
Заступник
голови
районної державної
Лопуляк І. К.
адміністрації
Секретар комісії
Начальник відділу культури і туризму
Рєпіна О. М.
районної державної адміністрації
Члени комісії
Начальник
відділу
містобудування,
Баб’юк П. Д.
архітектури
та
житлово-комунального
господарства
районної
державної
адміністрації
Трошин М.Д.
Начальник
відділу
взаємодії
з
правоохоронними
органами, оборонної
мобілізаційної
роботи
та
з
питань
надзвичайних ситуації апарату районної
державної адміністрації
Фіщук Ю. Г.
Головний державний інспектор з пожежного
нагляду Глибоцького РС УДСНС України в
Чернівецькій області
Нагірний Р.Г.
Директор Глибоцького районного будинку
творчості та дозвілля
Ковальчук О.І.
Директор
Глибоцької
централізованої
бібліотечної системи
Відповідні голови ОТГ, сільські голови та керівники закладів
культури на місцях

Керівник апарату
райдержадміністрації

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження районної
державної адміністрації

Графік об'їзду закладів культури Глибоцького району
16.04.2018

Петричанка - 9:30
Сучевени- 10:00
К упка- 10:30
Корчівці —11:00
Карапчів —11:40
Йорданешти- 12:00
Просіка - 12:30
Просокиряни - 13:00
Кам'янка - 14:00
Кам'янська музична школа - 14:30
Багринівка —15:00
Біла Криниця - 15:30
Старий Вовчинець - окремі приміщення в аварійному стані - 16:00
Новий Вовчинець - 16:30
Черепківці -17:00
17.04.2018

Слобідка-9 :3 0
Опришени- 10:00
Стерче -10:30
Тереблене - 11:00
Горбівці- 11:30
Верхні Синівці - 12:10
Нижні Синівці -12:40
Поляна - 13:00
Турятка- 13:30
Станівці - 14:20
Привороки- 15:00
Тарашани- 15:30
18.04.2018

Червона Діброва - 9:30

Михайлівка- 10:00
Валя Кузьмина - 10:30
Луківці- 11:10
Молодія —11:50
Ч агор- 12:30
Коровія - 13:30
Волока - 14:20
Грушівка - 15:00
Димка -15:50
Глибоцька районна дитяча бібліотека - 16:10
Глибоцький районний краєзнавчий музей - 16:20
Р К Б Т Д -16:30
Глибоцька районна бібліотека - 16:45

Керівник апарату
райдержадміністрації

В. Безверхня

