
 
УКРАЇНА  

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  №100-24/18 

 

30 серпня 2018 року м. Вижниця 

 

Про звернення депутатів районної ради 

до Чернівецької обласної ради, 

Чернівецької обласної державної 

адміністрації  щодо  передбачення  

фінансування заходів з проведення  26-

го Міжнародного гуцульського 

фестивалю на Вижниччині в бюджет на 

2019 рік 

 

Керуючись ч.2 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань 

бюджету, фінансів і соціально-економічного розвитку від 29 серпня 2018 

року,  районна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

   

Прийняти звернення депутатів районної ради до Чернівецької обласної 

ради, Чернівецької обласної державної адміністрації  щодо  передбачення  

фінансування заходів з проведення  26-го Міжнародного гуцульського 

фестивалю на Вижниччині в бюджет на 2019 рік  і надіслати його до 

Чернівецької обласної ради та Чернівецької обласної державної адміністрації 

(звернення додається). 

 

 

 

Голова районної ради         М. Андрюк 

 

  



Чернівецька обласна рада  

 

Чернівецька обласна  

державна адміністрація  

  

Звернення 

депутатів Вижницької районної ради Чернівецької області 

  

Ми депутати Вижницької районної ради, звертаємося до Вас із 

проханням при формуванні бюджету на 2019 рік передбачити фінансування 

заходів з проведення  26-го Міжнародного гуцульського фестивалю на 

Вижниччині. 

28-29 липня 2018 року в м.Яремче відбувся 25-й Міжнародний 

Гуцульський фестиваль. У мальовниче місто Яремче з’їхалися делегації 

гуцулів не тільки з України, а й із різних куточків світу. 

Цей захід проводиться в Україні щорічно, починаючи з 1991 року.  

28-29 липня у місті Яремче Вижниччина урочисто прийняла естафету 

фестивалю. Відтак, свято їде на Буковину. 

І вже в наступному 2019 році  Вижниччина урочисто буде приймати          

26-й Міжнародний гуцульський фестиваль. 

Ми, також зможемо достойно прийняти гостей в наступному році на 

Буковині, адже наш край славиться самобутньою культурою, звичаями, 

традиціями, неперевершеними артистами, музикантами, а також майстрами 

різних видів прикладного мистецтва. Тому ми повинні об’єднати зусилля, 

щоб гарно і достойно провести Міжнародний Гуцульський фестиваль - 2019. 

Необхідно провести капітальні ремонти об’єктів інфраструктури, 

автомобільних доріг, будинків культури тощо.  

Ми, вважаємо, що проведення таких фестивалів є дуже важливим для 

Карпатського регіону, адже вони сприяють підтримці горян, піднімають їхній 

дух, демонструють багатство нашого краю, автентичної гуцульської 

культури та працюють на розвиток гірського краю.  

На проведення цього престижного дійства необхідні значні фінансові 

ресурси для проведення ремонту і підготовки об’єктів спільної власності 

територіальних громад сіл, селища, міст району до Фестивалю.  

Просимо Вас при формуванні бюджету на 2019 рік передбачити  

фінансування заходів в сумі 2,0 млн. грн. для проведення  26-го 

Міжнародного гуцульського фестивалю на Вижниччині.   

Заздалегідь вдячні за співпрацю та взаєморозуміння!  

Прийнято на двадцять четвертій  

сесії Вижницької районної ради VIІ 

скликання  

30 серпня 2018 року 


