Інформація про статус, функції, основні завдання, нормативно - правові засади діяльності Вугледарського міського відділу культури і туризму

Вугледарський міський відділ культури і туризму є віиконавчим органом Вугледарської міської ради, підзвітний і підконтрольний міській раді.
Відділ є юридичною особою. Код ЄДРПОУ 22026974.
Відділ культури і туризму у межах своєї компетенції здійснює функції та повноваження у сфері культури, мистецтва і туризму.
Основними завданнями відділу є:
забезпечення на відповідній території реалізації політики у сфері культури, мистецтва та туризму, охорони культурної спадщини;
управління закладами культури, що належать до комунальної власності, організації їх матеріально – технічного і фінансового забезпечення;
координація діяльності закладів культури і туризму, установ і організацій культури інших відомств, розташованих на території Вугледарської міської ОТГ;
здійснення відповідно до чинного законодавства управління і контролю у сфері бібліотечної, музейної та театральної справи;
забезпечення реалізації прав громадян щодо свободи літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно – мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності до кожного громадянина;
сприяння загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно - інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного культурного продукту;
розроблення та здійснення заходів щодо відродження і розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин, удосконалення форм культурного обслуговування населення;
створення умов для естетичного виховання дітей та молоді, розвитку їх здібностей; сприяння діяльності позашкільних учбових закладів та культурно – мистецьких організацій;
забезпечення реалізації на території Вугледарської міської ОТГ політики в галузі туризму, створення сприятливих умов для її розвитку. 

Нормативно - правові засади діяльності Вугледарського міського відділу культури і туризму:
Конституція України;
Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні»; «Про службу в органах місцевого самоврядування»;
Закони України «Про культуру», «Про освіту», «Про позашкільну освіту»;
Закони України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про музеї та музейну справу», «Про гастрольні заходи в Україні»;і
Закони України «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону археологічної спадщини»;
Бюджетний кодекс України;
Закон України «Про відкритість використання публічних коштів»;
Закони України «Про доступ до публічної інформації»; «Про захист персональних даних», «Про засади запобігання та протидії корупції»;
Інші нормативно- правові акти.


