                    КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

                        П О С Т А Н О В А
                   від 26 квітня 2003 р. N 640
                               Київ

                Про внесення змін до Положення про
                   Національну раду по туризму


     Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

     Внести до  Положення  про  Національну   раду   по   туризму,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня
1996 р.  N 322 ( 322-96-п ) (ЗП України,  1996 р.,  N 8,  ст. 261;
Офіційний вісник України,  2000 р.,  N 40,  ст.  1700),  зміни, що
додаються.


     Прем'єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ

     Інд. 28


                                          ЗАТВЕРДЖЕНО
                             постановою Кабінету Міністрів України
                                  від 26 квітня 2003 р. N 640

                              ЗМІНИ,
                  що вносяться до Положення про
                   Національну раду по туризму
                           ( 322-96-п )

     1. У   пункті   1   слово   "позавідомчим"   замінити  словом
"координаційним".

     2. У пункті 2 слова "Конституційним Договором  між  Верховною
Радою України та Президентом України" виключити.

     3. В  абзаці  другому пункту 3 слова "міністерств і відомств,
Уряду  Автономної  Республіки   Крим,   обласних,   Київської   та
Севастопольської міських державних адміністрацій" замінити словами
"центральних та місцевих органів виконавчої влади".

     4. У підпункті 1 пункту 4 слова "міністерствами, відомствами,
Урядом   Автономної   Республіки  Крим,  обласними,  Київською  та
Севастопольською  міськими  державними  адміністраціями"  замінити
словами "центральними та місцевими органами виконавчої влади".

     5. У пункті 5:

     в абзацах другому і четвертому слова "міністерств і відомств,
Уряду Автономної  Республіки  Крим,  місцевих  органів  державної"
замінити словами "центральних та місцевих органів";

     абзац п'ятий викласти у такій редакції:

     "залучати в  установленому  порядку керівників центральних та
місцевих  органів  виконавчої  влади,  суб'єктів   підприємницької
діяльності,  громадських  організацій  у  сфері  туризму,  які  не
входять до складу Національної ради, до участі в її засіданнях".

     6. Пункт 7 викласти у такій редакції:

     "7. До складу Національної ради  по  туризму  входять  Голова
Держтурадміністрації   -  заступник  голови  Ради,  відповідальний
працівник Секретаріату Кабінету Міністрів України - відповідальний
секретар  Ради,  заступник  Державного  секретаря Мінагрополітики,
заступник Державного секретаря МВС, заступник Державного секретаря
Мінекономіки,   заступник   Державного  секретаря  МЗС,  заступник
Державного секретаря Мінкультури,  заступник Державного  секретаря
МОЗ,   заступник   Державного   секретаря   Мінтрансу,   заступник
Державного  секретаря  Мінфіну,  заступник  Голови  Держмитслужби,
заступник     Голови    Держкомнацміграції,    заступник    Голови
Держкомкордону та інші особи за  визначенням  голови  Національної
ради".

     7. У пункті 8:

     в абзаці першому слово "державної" виключити;

     в абзаці  другому  слова  "міністерств  і  відомств" замінити
словами "центральних органів виконавчої влади".

     8. В абзаці другому пункту 10 слова "міністерств і  відомств,
обласних,   Київської   та   Севастопольської   міських  державних
адміністрацій" замінити словами "центральних та  місцевих  органів
виконавчої влади".

     9. У    пункті    11   слова   "Держкоммолодьспорттуризм"   і
"Держкоммолодьспорттуризму"    замінити     відповідно     словами
"Держтурадміністрація" і "Держтурадміністрації".

