
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Н А К А З

Сєвєродонецьк

Про внесення змін до наказу 
від 27 вересня 2016 року 
№ 130-СЄВ

Зареестоваио в Головному 
територіальному управлінні юстиції у
Луганській області

» £ер(?с/& 20 /9 р. за № 9 
Уповноважена особа органу 
державної реєстації / £ /  

__________________
(підпис)

Відповідно до статті 6, пункту 1 статті 22, статті 41 Закону України «Про 
місцеві державні адміністрації» (із змінами), у зв’язку з необхідністю 
підтримки, розвитку, популяризації кращих зразків нової української пісні, з 
метою підвищення професійної майстерності та виявлення найбільш сильних 
виконавців з різних напрямків сучасного українського вокального мистецтва, 
н а к а з у ю :

1. Внести зміни до наказу Управління культури, національностей та релігій 
Луганської обласної державної адміністрації від 27 вересня 2016 року № 130- 
СЄВ «Про затвердження Положення про фестиваль нової української пісні», 
зареєстрованого у Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській 
області 20 жовтня 2016 року за № 57/1567, доповнивши заголовок та пункт 1 
перед словами «фестиваль нової української пісні» словом «відкритий».

2. Внести зміни до Положення про фестиваль нової української пісні, 
затвердженого наказом Управління культури, національностей та релігій 
Луганської обласної державної адміністрації від 27 вересня 2016 року № 130- 
СЄВ, зареєстрованого у Головному територіальному управлінні юстиції у 
Луганській області 20 жовтня 2016 року за № 57/1567, доповнивши заголовок, 
текст та додаток до нього перед словами «фестиваль нової української пісні» у 
всіх відмінках словом «відкритий» у відповідному відмінку.

3. Головному спеціалісту -  юрисконсульту Управління культури, 
національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації



Фоменку Денису забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію 
офіційне опублікування в установленому законодавством порядку.

4. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. директора комунальної 
установи «Луганський 
обласний центр навчально- 
методичної роботи,культурних 
ініціатдвЧ>кіцо^стецтва>>

Начальник Аліна АДАМЧУК

ПОГОДЖЕНО


