
 

 
УКРАЇНА  

ВИЖНИЦЬКА РАЙОННА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ДВАДЦЯТЬ ВОСЬМА СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я   №45-28/19 

 

   18  квітня  2019 року м. Вижниця 

 

Про внесення змін до Положення  

про XXVI  Міжнародний  

гуцульський фестиваль  

 

Керуючись частиною 2 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до пункту 16.3 Регламенту Вижницької 

районної ради VII скликання  та враховуючи протокол засідання оргкомітету  

XXVI  Міжнародного гуцульського фестивалю від 4 квітня 2019 року №2, 

районна рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Положення про XXVI  Міжнародний гуцульський 

фестиваль, затвердженого рішенням двадцять сьомої сесії Вижницької районної 

ради VII скликання №17-27/19 від 21 лютого 2019 року, а саме:  

1.1. Доповнити розділ І  Положення «Мета і завдання Фестивалю» 

абзацом 2 наступного змісту: 

«Співорганізаторами Фестивалю є управління культури та відділ з питань 

туризму Чернівецької обласної державної адміністрації, комунальний учбово-

методичний центр культури Буковини» далі по тексту.  

1.2. Доповнити розділ ІІ Положення «Умови та порядок проведення 

Фестивалю» пунктами 2.3., 2,4 наступного змісту: 

- «2.3.Журі Фестивалю 

Виступи колективів оцінює професійне журі у складі викладачів 

Чернівецького Національного університету імені Ю.Федьковича, Чернівецького 

коледжу культури і мистецтв імені С.Воробкевича та Чернівецького 

педагогічного коледжу»; 

- «2.4. Локації виступів учасників Фестивалю, що виступають на 

окремих площадках 

Театральний жанр – Вижницький РБНТД; 

Хореографічний жанр – Іспаський СБНТД; 

Фольклорні колективи – Банилівський Народний дім»; 

Пісенний жанр (вокальні ансамблі, малі вокальні форми (солісти, дуети, 

тріо, квартети), виконавці естрадної пісні) – Берегометський СБК; 

Музичний жанр (оркестри народних інструментів, троїсті музики, 

солісти-інструменталісти) – головна сцена Фестивалю в м.Вижниці. 



Смакота з гуцульської печі 
на локації проведення Гала-концерту. 

Гуцульська вберя та стилізований одяг 

Площа Героїв Майдану  

(в рамках роботи науково-практичної конференції). 

Гуцульське декоративно-ужиткове та образотворче мистецтво 
«Містечко майстрів» - Площі Героїв Майдану та 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». 

1.3. Доповнити розділ ІІІ Положення «Фінансове забезпечення» пунктом 

3.1. наступного змісту: 

«3.1.Фінансування Фестивалю здійснюється за рахунок: 

-коштів, отриманих  від благодійних пожертв; 

-коштів Міністерства культури України в межах асигнувань, 

передбачених на зазначені завдання в Державному бюджеті України на 

відповідний рік; 

-коштів, передбачених в обласному, бюджетах ОТГ Вижницького району 

на проведення культурно-мистецьких заходів на відповідний рік; 

-інших джерел, не заборонених чинним законодавством» далі по тексту.     

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови 

Вижницької районної державної адміністрації Ю.Татарина та заступника 

голови Вижницької районної ради С.Вірсту.       

 

 

 

Голова районної ради        М.Андрюк 

 

 


