
 

 

                      УКРАЇНА                                             

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА 

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

УКРАЇНА 

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА 

РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

01 листопада 2018 року                                 № 12 
 

 

Про підготовку та проведення  

XXVI  Міжнародного гуцульського  

фестивалю  

 

 

Керуючись ч.7 ст.55 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», п.6 ч.1 ст.13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з 

метою забезпечення належної підготовки та організації проведення у 

Вижницькому районі XXVI  Міжнародного гуцульського фестивалю: 

1.Провести XXVI  Міжнародний гуцульський фестиваль 31 серпня – 1 

вересня 2019 року. 

2. Провести 30 серпня 2019 року науково-практичну конференцію з 

проблемних питань розвитку Гуцульського регіону. 

3. Створити оргкомітет XXVI  Міжнародного гуцульського фестивалю в 

складі згідно додатку до цього розпорядження. 

4. Призначити директором-розпорядником XXVI  Міжнародного 

гуцульського фестивалю Вірсту Сергія Дмитровича – заступника голови 

Вижницької районної ради. 

5.Доручити Татарину Ю.Д. – заступнику голови Вижницької районної 

державної адміністрації, Чепілю О.Г. – голові Вижницької міської ради,  Вірсті 

С.Д. – директору-розпоряднику фестивалю, заступнику голови Вижницької 

районної ради, Федорощаку М.М. – начальнику  відділу економіки та 

агропромислового розвитку Вижницької районної державної адміністрації, 

Кириляк Л.І. – начальнику фінансового управління Вижницької районної 

державної адміністрації, Додяк Н.М. – начальнику відділу культури Вижницької 

районної державної адміністрації,                  Марчуку В.Г. – голові товариства 

«Гуцульщина» до 15 листопада 2018 року розробити та подати на розгляд 

оргкомітету кошторис витрат на підготовку і проведення фестивалю, Положення 

про  XXVI  Міжнародний гуцульський фестиваль і науково-практичної 

конференції. 



6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Вижницької районної державної адміністрації Татарина Ю.Д. та 

заступника голови Вижницької районної ради Вірсту С.Д.      

 

   

 

Голова районної                                                              Голова районної  

державної адміністрації                                                  ради 

                        Р. Сенчук                                                               М. Андрюк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Спільним розпорядженням  

                районної державної адміністрації  

та районної ради  

від «____»________ 2018 р.  №____ 

Склад  
оргкомітету XXVI  Міжнародного гуцульського фестивалю 

 
 

1.  Сенчук Р.І.  - голова районної державної адміністрації, 

голова оргкомітету   

2.  Андрюк М.І.  - голова районної ради, співголова оргкомітету   

3.  Рибак І.П. -депутат Верховної Ради України (за згодою) 

4.  Зінкевич В.І. -Народний артист України (за згодою) 

5.  Чепіль О.Г.  -голова Вижницької міської ради, співголова 

оргкомітету  (за згодою) 

6.  Перч М.П. -голова Вашківецької міської ради (за згодою) 

7.  Романюк І.Т.  -перший заступник голови Вижницької 

районної державної адміністрації, голова 

постійної комісії районної ради з питань 

бюджету, фінансів і соціально-економічного 

розвитку, заступник голови оргкомітету   

8.  Татарин Ю.Д.  - заступник голови районної державної 

адміністрації, заступник голови оргкомітету   

9.  Вірста С.Д.  - заступник голови районної ради, директор-

розпорядник фестивалю   

10.  Івоняк Г.С.  -керуючий справами районної ради, секретар 

оргкомітету   

11.  Фуштей М.М.  -керівник апарату Вижницької районної 

державної адміністрації, секретар оргкомітету  

12.  Стефлюк Д.П. -голова ГО «Всеукраїнське Товариство 

"Гуцульщина» (за згодою) 

13.  Колотило М.П. -директор НПП «Вижницький» (за згодою) 

14.  Максимчук Р.Т. -директор ДП«Берегометське ЛМГ» (за згодою) 

15.  Ткачук Ю.І. -директор ДП «Вижницький Держспецлісгосп 

АПК» (за згодою) 

16.  Додяк Н.М. - начальник відділу культури 

райдержадміністрації 

 

17.  Марчук В.Г.  -голова районного товариства «Гуцульщина» 

(за згодою) 

18.  Сащук О.М. -голова постійної з питань освіти, охорони 

здоров’я, культури, молоді та спорту   

19.  Никирофяк Ю.П.  -голова постійної комісії з питань власності, 

агропромислового комплексу, земельних 

відносин, охорони довкілля та надзвичайних 

ситуацій 

20.  Бойко І.М.  -голова Вижницької районної ради ветеранів  

 

21.  Гаврилюк Р.М.  -директор Вижницького коледжу прикладного 

мистецтва ім.В.Ю.Шкрібляка (відповідальний 

за проведення науково-практичної конференції 

фестивалю) 

 

 



22.  Фуштей О.І.  -головний спеціаліст загального відділу 

виконавчого апарату районної ради, 

(відповідальна за проведення науково-

практичної конференції фестивалю).  

23.  Ковалюк М.К. -керівник народного аматорського 

самодіяльного театру Вижницького РБНТД, 

режисер фестивалю   

24.  Кисилиця М.В. -редактор газети «Вижницькі обрії» 

25.  Федорощак М.М. - начальник відділу економіки та 

агропромислового розвитку Вижницької 

районної державної адміністрації  

26.  Кириляк Л.І.  -начальник фінансового управління 

Вижницької районної державної адміністрації  

27.  Іванишин І.В.  -голова районної спілки підприємців (за 

згодою) 

28.  Вятковська Н.Т. -приватний підприємець (за згодою) 

29.  Андрицуляк Н.О. -голова райкому профспілки працівників 

держустанов (за згодою)  

30.  Курик Д.М. -завідувач кафедри декоритавно-прикладного 

мистецтва ЧНУ ім.Ю.Федьковича, 

(відповідальний за проведення науково-

практичної конференції фестивалю) 

31.  Ворончак В.І.  -директор Вижницької дитячої художньої 

школи, голова Буковинського осередку Спілки 

народних майстрів  України  

32.  Киселиця О.В.  -начальник Вижницького відділення поліції 

Кіцманського  відділу ГУ НП в Чернівецькій 

області 

33.  Звягінцев Г.Г.  -директор Буковинського центру мистецтв (за 

згодою) 

34.  Шевчук І.В.  -депутат обласної ради (за згодою) 

35.  Андрюк А.В. -депутат обласної ради (за згодою) 

36.  Чорней М.В. -депутат обласної ради (за згодою) 

37.  Гавриляк Ю.В. -депутат обласної ради (за згодою) 

38.  Стринада М.П.  -депутат обласної ради (за згодою) 

39.  Волошенюк М.В. -депутат обласної ради (за згодою) 

 

Керівник апарату   Керуючий справами 

районної державної адміністрації      районної ради 

                                        М. Фуштей                    Г. Івоняк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

до спільного розпорядження голови районної державної адміністрації та 

голови районної ради  «Про підготовку та проведення 

XXVI  Міжнародного гуцульського фестивалю» 

 

 

 

Виконавець: 

Керуючий справами Вижницької  

районної ради       Г.Івоняк __________ 

 

Погоджено: 

 

Перший заступник голови Вижницької  

районної державної адміністрації    І.Романюк___________ 

 

Заступник голови 

районної ради        С. Вірста ____________ 

 

Керівник аппарату  

районної державної адміністрації    М. Фуштей ___________ 

 

Начальник відділу управління  

персоналом та юридичного забезпечення  

аппарату райдержадміністрації     Н. Долінська _________ 

 

Завідувач юридичним відділом 

виконавчого апарату районної ради    К. Голобуцька  _______ 

 

Начальник відділу  

організаційної роботи,  

документообігу і контролю  

апарату райдержадміністрації     С. Стрільчук________ 

 

Завідувач загального відділу 

виконавчого апарату районної ради     Ю. Флора__________ 
 

 


