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ГОРОДОЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
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Городок

№

Про проведення р о з ’яснювальної роботи
щодо припинення звучання російських
музичних творів у публічних закладах
На виконання доручення Львівської обласної державної адміністрації від 19
червня 2018 року, з метою уникнення ескалації напруги у суспільстві та
недопущення розпалювання міжнаціональної ворожнечі, задля захисту
українського інформаційного простору від гібридних впливів держави-агресора
та подолання наслідків тривалої мовної русифікації:
1. Керівнику відділу культури райдержадміністрації (І.Шугало), начальнику
відділу економічного розвитку та торгівлі райдержадміністрації (Ю.Матвієнко),
начальнику відділу ЖКГ та розвитку інфраструктури (Л.Серевко), керівникам
органу місцевого самоврядування вжити заходів щодо припинення публічного
відтворення у закладах ресторанного господарства, на підприємствах, в
установах, організаціях, громадському транспорті, закладах культури незалежно
від форм власності аудіовізуальних творів російських артистів, дії яких
створюють загрозу національній безпеці України.
2. Утворити районну міжвідомчу робочу групу з проведення систематичної
роз’яснювальної роботи для фізичних та юридичних осіб, затвердивши її
персональний склад згідно з додатком.
3. Начальнику відділу організаційної роботи та інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації (Х.Марусяк) довести до відома представників
інститутів громадянського суспільства інформацію про прийняті рішення щодо
припинення публічного відтворення аудіовізуальних творів російських артистів,
дії яких створюють загрозу нацюїШй>ціц безпеці України.
4. Контроль за виконанням ф озпоряд^ння покласти на заступника голови
райдержадміністрації П. Стахірй. ,
Г олова Г ородоцької
В.Ременяк
райдержадміністрації

Додаток
до розпорядження райдержадміністрації
від “с#7” ^2у>&<Д2018 р. № 5 5 £>
С К Л А Д
районної міжвідомчої робочої групи з проведення систематичної
роз’яснювальної роботи для фізичних та юридичних осіб
СТАХІВ
Павло Степанович

заступник голови
райдержадміністрації

СЛОНІВСЬКИИ
Богдан Ігорович

заступник голови районної
ради (за згодою)

ВІТКОВА
Юлія Богданівна

секретар Г ородоцької
міської ради (за згодою)

МАРУСЯК
Христина Степанівна

начальник відділу організаційної
роботи та інформаційної діяльності
апарату райдержадміністрації

МАТВІЄНКО
Юлія Василівна

начальник відділу економічного
розвитку та торгівлі
райдержадміністрації

СЕРЕВКО
Леся Миронівна

начальник відділу ЖКГ та розвитку
інфраструктури райдержадміністрації

ШУГАЛО
Іван Михайлович

керівник відділу культури
райдержадміністрації

РАБА
Марія Михайлівна

голова громадської ради при
Г ородоцькій райдержадміністрації
(за згодою)

СМІЛКА
Роман Мар ’янович

голова районного осередку ЛІППО
«Меморіал» ім. В.Стуса (за згодою)

ГРЕДІЛЬ
Михайло Михайлович

керівник районної ГО «Апостольська *
згодою)

МАКОВЕЦЬКИЙ
Віталій Володимирович

депутат Городоцької районної ради,
голова депутатської комісії з питань
культури, освіти і спорту, духовного
відродження та ЗМІ (за згодою)

С М ІЖ А
Віталій Іванович

голова громадської організації
«Городоцька спілка соціального
захисту бійців АТО та сімей
загиблих » (за згодою)

Заступник голови
Городоцької райдержадміністрації

