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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
НАКАЗ
23 травня 2018 року

Cєвєродонецьк

№ 87-СЄВ

ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НАКАЗУ
ВІД 28 ТРАВНЯ 2015 РОКУ № 56-СЄВ
Відповідно до статті 6, пункту 1 статті 22, статті 41 Закону
України «Про місцеві державні адміністрації», у зв’язку з необхідністю забезпечення належних умов для проведення щорічного відкритого обласного фестивалю «Луганщина – це
Україна!», з метою приведення нормативно-правового акта у
відповідність до вимог чинного законодавства України,
НАКАЗУЮ:
1. Внести до Положення про щорічний відкритий обласний
фестиваль «Луганщина – це Україна!», затвердженого наказом Управління культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації від 28 травня 2015
року № 56-СЄВ, зареєстрованого у Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області 28 травня 2015
року за № 5/1465, такі зміни:
1) у розділі ІІ:
пункт 2.2 доповнити абзацом третім такого змісту:
«Обробка персональних даних здійснюється відповідно до
Закону України «Про захист персональних даних»;
доповнити розділ пунктом 2.4 такого змісту:

«2.4. У рамках проведення Фестивалю може виготовлятися
друкована продукція, що відповідає меті Фестивалю»;
2) пункт 3.1 розділу ІІІ викласти в такій редакції:
«3.1. Учасники Фестивалю нагороджуються дипломами за
участь та подарунками».
2. Головному спеціалісту – юрисконсульту Управління
культури, національностей та релігій Луганської обласної
державної адміністрації Фоменку Д. О. забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію та офіційне опублікування в установленому законодавством порядку.
3. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
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