
 
УКРАЇНА  

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ДВАДЦЯТЬ СЬОМА СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   №17-27/19 

 

   21_лютого  2019 року м. Вижниця 

 

Про організацію підготовки і проведення   

XXVI  Міжнародного гуцульського  

фестивалю  

 

 

Керуючись пунктами 16,17,27 1 ст.43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та враховуючи протокол засідання оргкомітету  

XXVI  Міжнародного гуцульського фестивалю від 5 листопада 2018 року, 

спільне розпорядження голови Вижницької районної державної адміністрації та 

голови Вижницької районної ради від 1  листопада 2018 року №12, районна 

рада  

ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити спільне розпорядження голови Вижницької районної 

державної адміністрації та голови Вижницької районної ради від 1 листопада 

2018 року №12 «Про підготовку та проведення XXVI  Міжнародного 

гуцульського  фестивалю» (додається), відповідно до якого провести XXVI  

Міжнародний гуцульський фестиваль у Вижницькому районі 31 серпня – 1 

вересня 2019 року та науково-практичну конференцію з проблемних питань 

розвитку Гуцульського регіону 30 серпня 2019 року. 

2. Затвердити Положення про XXVI  Міжнародний гуцульський 

фестиваль (додається). 

3. Затвердити кошторис підготовки і проведення XXVI  Міжнародного 

гуцульського фестивалю (додається). 

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

державної адміністрації, Чепілю О.Г. – Вижницькому міському голові,               

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 

Вижницького районного товариства «Гуцульщина» до 1 березня 2019 року 



розробити заходи щодо  підготовки і проведення XXVI  Міжнародного 

гуцульського фестивалю і науково-практичної конференції з подальшим 

затвердженням на засіданні організаційного комітету. 

5. Закупівлю товарів та послуг при підготовці до  XXVI  Міжнародного 

гуцульського фестивалю здійснювати через електронну систему «Prozorro» 

відповідно до діючого законодавства України. 

6.Фінансовому управлінню Вижницької районної державної адміністрації 

(Л.Кириляк), постійним комісіям районної ради: з питань бюджету, фінансів і 

соціально-економічного розвитку (Романюк І.Т.); з питань власності, 

агропромислового комплексу, земельних відносин, охорони довкілля та 

надзвичайних ситуацій (Никифоряк Ю.П.); з питань освіти, охорони здоров’я, 

культури, молоді та спорту (Сащук О.М.) врахувати це рішення при внесенні 

змін до районного бюджету на 2019 рік.  

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Вижницької районної державної адміністрації Татарина Ю.Д. та заступника 

голови Вижницької районної ради Вірсту С.Д.      

 

 

Голова районної ради        М.Андрюк 



Додаток  

до рішення двадцять сьомої сесії 

районної ради VII скликання  

21  лютого 2019 року №17-27/19 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про XХVI Міжнародний Гуцульський фестиваль 

 

І. Мета і завдання Фестивалю 

 XХVI Міжнародний Гуцульський фестиваль (далі - Фестиваль) 

проводиться 30 серпня-1 вересня 2019 року у Вижницькому районі 

Чернівецької області Вижницькою районною державною адміністрацією, 

Вижницькою районною радою, Вижницькою міською радою, Вижницьким 

районним відділенням Всеукраїнського товариства «Гуцульщина» з ініціативи 

ГО Всеукраїнського товариства «Гуцульщина», при згоді і підтримці 

Чернівецької обласної державної адміністрації, Чернівецької обласної ради, 

Міністерства культури України, і має на меті розвивати та популяризувати 

традиційні  види народного мистецтва, звичаї, обряди етнічної групи українців 

– гуцулів, підвищення соціального і мистецького статусу автентичного 

фольклору, виявлення самобутніх творчих колективів, окремих виконавців та 

майстрів образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва. 

30 серпня 2019 року в рамках Фестивалю буде зорганізовано проведення 

науково-практичної конференції за участю науковців, практиків, зацікавлених 

офіційних представників влади та громадських організацій Євросоюзу, та 

інших країн ближнього зарубіжжя з проблемних питань розвитку Гуцульського 

регіону. 

Основним завданням Фестивалю і науково-практичної конференції є: 

- збереження традицій гуцульського роду, автентичності пісні, 

музики, танцю, обрядів, театральних дійств та декоративно-ужиткового 

мистецтва Гуцульщини, поколінь гуцулів в Україні і за її кордонами та 

вирішення проблем розвитку гуцульського регіону на державному рівні. 

Мета Фестивалю – щонайширше залучення молоді до участі у 

відтворенні традицій Гуцульського краю, привернення уваги ділових людей 

України, громадськості та гуцульської діаспори до Вижницького краю задля 

його всебічного розвитку. 

Підготовкою та проведенням Фестивалю керує утворений Оргкомітет та 

дирекція Фестивалю. 

У Фестивалі беруть участь етнічні гуцули України та інших країн. 

 

ІІ. Умови та порядок проведення Фестивалю 

2.1. Науково-практична конференція  

Тема конференції - «Елементи нематеріальної культурної спадщини – 

сутнісна основа сучасних гуцульських традицій». 

Секції: 



- «Своєрідність традицій обрядово-календарного та родинного циклів 

Гуцульщини»; 

- «Унікальність народних художніх ремесел та одягової культури 

гуцулів»; 

- «Артефакти сучасних фольклорних виконавських практик гуцулів 

(словесних, музичних, пісенних, хореографічних тощо)» 

- «Самобутні особливості гуцульського господарювання та побуту». 

До участі у науково-практичній конференції запрошуються: представники 

владних структур, ділових кіл, науковці і практики Буковини, Галичини, 

Закарпаття, Львівщини, ближнього і далекого зарубіжжя, Євросоюзу. Учасники 

конференції мають подати Оргкомітету до 1 липня 2019 року заявку на участь 

та пропоновані питання з їх обґрунтуванням для обговорення та включення їх 

до порядку денного конференції, які будуть розглянуті в окремих секціях 

конференції. 

 

2.2. Фестиваль 

Гуцульські  регіони та представники від областей України та  зарубіжжя 

за попередньою заявкою представляють склад офіційних делегацій в кількості  

10 чоловік (зокрема для районів Гуцульщини: голова районної державної 

адміністрації, голова районної ради, голова товариства «Гуцульщина», 

начальник відділу культури, один представник засобів масової інформації 

відповідного району, почесні  жителі району, приватні підприємці, меценати, 

представники органів місцевого самоврядування). 

У Фестивалі беруть участь аматорські колективи:  

- фольклорно-етнографічні; 

- танцювальні; 

- вокальні ансамблі та окремі виконавці;   

- оркестри народних інструментів, троїсті музики, солісти-

інструменталісти гуцульських народних музичних інструментів; 

- самодіяльні театри, читці-декламатори та гумористи (художнє поетичне 

слово, гумор, сатира, автентичні розповіді); 

- майстри образотворчого, декоративно-ужиткового мистецтва 

гуцульського регіону, інших місцевостей України та зарубіжжя, в репертуарі та 

доробках яких є твори  на гуцульську тематику. 

 Конкурсна програма Фестивалю проводиться живим виконанням (без 

фонограми) за такими номінаціями і умовами: 

 

Фольклорний жанр 

- Фольклорні колективи, театри фольклору (до 25 осіб)  

- Солісти-виконавці обрядової  гуцульської співанки в т.ч. дримбарі, 

коломийкарі. 

Обов’язкова умова -  показ обрядових дійств побутового характеру  на 

гуцульську тематику, виконання гуцульських переспівів, дотримання 

гуцульського автенту. 

 



Пісенний жанр 

 - Вокальні ансамблі (до 12 осіб)  

 - Малі вокальні форми (солісти, дуети, тріо, квартети)  

 - Виконаці естрадної пісні. 

 Обов’язкова  умова - виконання творів на гуцульську тематику та 

дотримання гуцульського автенту 

 

Музичний жанр 

- Оркестри народних інструментів (до15 осіб)  

- Троїсті музики  

- Солісти-інструменталісти (гра на автентичних інструментах) 

Обов’язкова умова -  виконання гуцульських автентичних творів 

 

Театральне мистецтво 

- Театральні колективи (до 15 осіб) – виступ до 30 хв. 

- Художнє поетичне слово (гумор, сатира, автентичні розповіді) 

Обов’язкова умова - виконання творів на гуцульську тематику, 

збереження гуцульської говірки, лексики і атрибутики. 

 

Хореографічне мистецтво 

- Народні гуцульські танці (24 осіб)  

- Танцювальні пари та окремі виконавці обрядових гуцульських танців, 

автентичних рухів та прадавніх дійств. 

 

Гуцульське декоративно–ужиткове та образотворче мистецтво 

-  Образотворче мистецтво (живопис, графіка, скульптура) 

- Художні вироби (дерево, шкіра, лоза) 

- Гуцульська  кузня (вироби з металу) 

- Вишивка, ткацтво 

- Художня кераміка і розпис (гуцульський орнамент) 

- Бісероплетіння (гуцульський регіон) 

- Сатирично-гумористичний портрет чи дійство на гуцульську 

 тематику 

-Рекламно-художнє панно (біг-борд) про визначних діячів чи знаменні 

історичні події Гуцульщини (розмір не більше 10 квадратних метрів, 

вологостійкі фарби, із засобами кріплення) 

- Фотографія та відеофільми на конкретну гуцуль ську тематику, 

особливо з прадавніх звичаїв, призабутого мистецтва чи знаних людей 

Гуцульщини (фотографії: 2-3 стенди або розгорнуті планшети загальною 

площею не більше 10 квадратних метрів; відеофільми – тривалістю до 20 

хвилин на DVD дисках, які необхідно подати дирекції Фестивалю не пізніше 01 

серпня 2019 року. Збереження авторських прав гарантовано). 

Обов’язкова умова – в кожній номінації  бере участь не більше 3-х 

майстрів чи авторів, однак загальна кількість від кожного гуцульського 

регіону не може перевищувати 15 осіб 



 

Смакота з гуцульської печі 

Гуцульська кухня – невід’ємна частина культури Гуцульщини. 

Представлення кращих страв (щоденних і святкових)  свого району. 

Гощення гостей та учасників Фестивалю гуцульськими стравами (на 

локації проведення Гала-концерту). 

 

Гуцульська вберя та стилізований одяг 

Показ гуцульського вбрання та прикрас у двох номінаціях: автентичне та 

стилізоване вбрання.  

Представлення у день проведення науково-практичної конференції. 

 

Порядок виступів 

Кожен район готує концертну програму за участю колективів 

заявлених на кожну номінацію, загальною тривалістю до 1 години 40 хвилин зі 

своїми ведучими та використанням в сценарії поезії авторів свого району. 

 

Виступи колективів (31 серпня 2019 року): 

 м. Львів - село Іспас; 

 м. Яремче – село Банилів; 

 Рахівський район – місто Вашківці; 

 Путильський район – село Мілієве; 

 Надвірнянський район – село Мигове; 

 Коломийський район – село Лукавці; 

 Косівський район – смт. Берегомет; 

 Верховинський район – село Долішній Шепіт 

 Театральний жанр – місто Вижниця 

 Майстри декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва – у 

Вижниці в місці проведення Гала – концерту. 

Номінації, що виступають на окремих площадках 

(паралельно з концертами районів у населених пунктах Вижниччини): 

- Театральне мистецтво – Вижницький РБНТД; 

- Смакота з гуцульської печі - на локації проведення Гала-концерту; 

- Гуцульська вберя та стилізований одяг – Вижницький коледж 

прикладного мистецтва (в рамках роботи  науково-практичної 

конференції); 

- Гуцульське декоративно-ужиткове та образотворче мистецтво - 

«Містечко майстрів» - на Площі Героїв Майдану та площі Т. Вірсти; 



- Читці – гумористи та солісти-виконавці обрядової  гуцульської 

співанки в т.ч. дримбарі, коломийкарі – сцена на площі Героїв 

Майдану; 

- Кіно-фото – кінотеатр ім. Т.Г. Шевченка. 

 

Нагородження: 

Всі делегації, представлені колективи та майстри  декоративно-

ужиткового і образотворчого мистецтва  нагороджуються Оргкомітетом та 

дирекцією Фестивалю Дипломами  та подарунками. 

З ініціативи  меценатів  чи офіційних органів влади різного рівня можуть, 

за їх рішенням, присуджуватися спеціальні призи чи нагороди в окремих (поза 

конкурсними вимогами) номінаціях. Всі інші учасники Фестивалю 

нагороджуються  Подяками Оргкомітету. 

Оргкомітет має право додатково встановлювати особливі нагороди для 

гостей, учасників науково-практичної конференції, представників засобів 

масової інформації, меценатів чи обслуговуючого персоналу Фестивалю. 

 

Порядок подання документів 

Заявки, окремі твори, доповіді, рекламні матеріали, інша необхідна 

документація; пропозиції щодо використання символіки, щодо участі в 

обслуговуванні учасників і гостей Фестивалю та науково-практичній 

конференції подаються до 1 липня 2019 року за адресою: 

 

ДИРЕКЦІЯ ФЕСТИВАЛЮ 

59200, м. Вижниця Чернівецької обл., вул. Українська, 88-а 

телефони: (03730) 2-13-35, 2-31-20, 2-31-21, 2-12-46,  

тел/факс (03730) 2-31-20, 2-12-46 

e-mail: rayrada.vn@gmail.com та rada@rayradavn.gov.ua  

 

Заявки творчих колективів подаються відділу культури Вижницької 

районної державної адміністрації на e-mail: vncult@gmail.com не пізніше 01 

липня 2019 року. 

У заявці учасника потрібно вказати  назву колективу, адресу, жанр, 

подати коротку творчу характеристику на колектив – учасника Фестивалю, про 

кількість учасників, назви творів, репертуар та фотографію колективу. 

 

Фінансове забезпечення 

Проїзд запрошених та учасників Фестивалю здійснюється за власний 

рахунок або за рахунок установи, що їх відряджає.  

 Приймаюча сторона забезпечує харчування та, при необхідності, 

проживання учасників Фестивалю з гуцульських регіонів.  

  

Оргкомітет залишає за собою право вносити корективи до Положення про 

Фестиваль та програми Фестивалю. 

mailto:rayrada.vn@gmail.com
mailto:rada@rayradavn.gov.ua
mailto:vncult@gmail.com


 

Гала-концерт Фестивалю відбудеться 31 серпня 2019 року в місті 

Вижниця. 

 

ІІІ. Інші умови: 

Організація, сценарій, порядок відкриття та закриття Фестивалю, 

науково-практичної конференції, культурно-просвітницьких візитів до 

територіальних громад Вижницького району визначається Оргкомітетом та 

Дирекцією Фестивалю, про що офіційні делегації регіонів, що надіслали заявки 

в його участі, повідомляються до 15 серпня 2019 року з уточненнями при їх 

реєстрації під час проведення конференції і Фестивалю. 

Офіційною символікою ХXVІ Міжнародного гуцульського фестивалю є 

символіка і прапор ХXVІ Міжнародного гуцульського фестивалю в м. Вижниця 

у 2019 році із змінами дати проведення та нумерації фестивалю . 

 

Офіційний девіз 

(заклик, реклама) із збереженням авторського права 

____________________________________________________________ 

 

Талісман (офіційна візитка) Фестивалю 

Визначається Оргкомітетом на конкурсній основі до 1 березня 2019 року 

(ескіз, об’ємна форма в натурі, обов’язкова умова – талісман виготовляється, 

тиражується і продається лише з використанням натуральних екологічно-

чистих і ексклюзивних матеріалів Гуцульщини із збереженням авторського 

права і права Оргкомітету та Дирекції Фестивалю на його використання, 

продаж і розповсюдження). 

 

(Пропозиції – корінь Довбуша, квітка арніка, Гуцульська кресаня 

(капелюх), люлька, стилізована дримба, міні-колиска) 

 

 

 

 

Директор – розпорядник фестивалю       С.Вірста 



 
 

КОШТОРИС ВИТРАТ 
на реалізацію (проведення) програми (заходу) підготовки і проведення XXVI 

Міжнародного Гуцульського фестивалю 

Місце проведення Вижницький район 
Термін проведення 30.08.2019р.-01.09.2019р. 
Кількість учасників 1650 чоловік 

 

 
№ 
з/п 

Стаття витрат Сума витрат, грн. 

1. Оплата послуг залучених 
спеціалістів 30000,00 

2. Витрати на  проживання, 
харчування учасників заходів 

382900,00 

3. Оренда місць проведення заходу 18000,00 
4. Транспортні послуги 45000,00 
5. Оренда обладнання, оргтехніки 400000,00 
6. Витрати на обслуговування і 

експлуатацію обладнання 
10000,00 

7. Художнє оформлення місць 
проведення заходу 20000,00 

8. Послуги зв’язку 20000,00 
9. Поліграфічні послуги (в т.числі 

інформаційні послуги, 
канцелярські витрати,призи, 
сувеніри.) 

600000,00 

10. Інші витрати 400000,00 

 Всього 1 925 900,00 

 

Директор-розпорядник фестивалю     С.Вірста 



РОЗРАХУНОК ВИТРАТ 

 
№ 
п/п 

Стаття витрат Розрахунок 
Всього, 

грн. 
1 2 3 4 5 6 

1. 

Оплата послуг 

залучених 

спеціалістів 

Кількість 

залучених 

спеціалістів 

(осіб) 

Кількість днів 
Вартість за 
день, грн. 

 

 • • • 20 3 500.00 30000 

 Всього    30000,00 

2. 

Витрати на  

проживання, 

харчування 

учасників заходів 

Кількість осіб Кількість днів 
Вартість за 

день, грн. 
 

 Харчування 650 3 141,87 276650,00 

 Проживання 242 2 219,52 106250,00 

 Всього    382900,00 

3. 
Оренда місць 

проведення заходу 
Кількість 

Кількість 

днів 

(годин) 

оренди 

Вартість 

оренди, грн. 
 

 
Будинки культури 
(світло) 

10 6 300 18000,00 

 Всього    18000,00 

4. 
Транспортні 

послуги 

Кількість 

одиниць 

Кількість 

днів 

(годин) 

оренди 

Вартість 

оренди, грн. 
 

 •     

 Всього    45000,00 

5. 

Оренда 

обладнання, 

оргтехніки 

Кількість 

одиниць 

Кількість 

днів 

(годин) 

оренди 

Вартість 

оренди, грн. 
 

 Сцена  2 3 200000,00 400000,00 

 Всього     

 Всього    400000,00 

6. 

Витрати на 

обслуговування і 

експлуатацію 

обладнання 

Кількість 

одиниць 
Кількість днів Вартість  

  10 2 500 10000.00 

 Всього    10000,00 

7. 

Художнє 

оформлення місць 

проведення заходу 

Кількість 

одиниць 

Ціна за 

одиницю, грн. 
  

 • • 
20(палаток) 

2(сцени) 

500,00 

5000,00 
X 

10000,00 

10000,00 

 Всього    20000,00 

8. Послуги зв’язку 
Кількість одиниць 

(хв. шт.) 

Ціна за 

одиницю, грн. 
  

    X  

 Всього    20000,00 

9. Поліграфічні Тираж Ціна за   



послуги одиницю, грн. 

 Фотоальманах 1000 200 X 
200000 

 

 
Пакети з емблемою 
великі 

200 50 X 10000 

 
Пакети з емблемою 
стандартні 

400 30 X 12000 

 
Бейджі для 
керівників та 
волонтерів 

200 20 X 4000 

 
Бейджі для 
колективів 

100 20 X 2000 

 Флаєри 10000 0,75 X 7500 

 
Буклет Вижниччина 
туристична 

1000 4,3 X 4300 

 Програмки 1000 2,5 X 2500 

 Запрошення 1000 3 X  3000 

 
Путівник «Вижниця, 
ворота в карпати» 

500 40 X 20000 

 Календарі великі 200 270 X 54000 

 Грамоти, подяки 300 15 X 4500 

 Білборди 4 600 X 2400 

 Банер на сцену 1 10000 X 10000 

 Рол-ап + банер 5 5000 X 25000 

 Фотозона 3 3000 X 9000 

 Календарі малі 200 50 X 10000 

 Афіші 100 40 X 4000 

      

 Всього    384200 

В т.ч. 
інформаційні 

послуги 

Кількість 

одиниць 

Ціна за 

одиницю, грн. 
  

 • • •   X  

 Всього     

В т.ч. 
Канцелярські 

витрати 

Кількість 

одиниць 

Ціна за 

одиницю 
  

 Ручки 1000 28 X 28000 

 Блокноти 1000 19 X 19000 

      

 Всього     

В т.ч. Призи, сувеніри     

 Магніти 1000 9,8 X 9800 

 Рамки під грамоти 300 40 X 12000 

 Сувеніри 300 230 X 69000 

 Кружки 500 96 X 48000 

 Значки 1500 20 X 30000 

 Всього     

10. Інші витрати     

 • •   X  

 Всього    400000,00 

 Разом витрат за 

кошторисом 
XXX XXX XXX 1925900,00 

 

Директор-розпорядник фестивалю     С.Вірста 
 


