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чуц[в л} /6

[1ро проведення фестивалпо
авторсько[ п!сн! <<3имовий
0,схар -20|3>>

Б|дпов!дно до статей 6,22 3акону }кра|ни <|{ро м|сцев| державн|
адм|н|страц!|> та на виконання |{рощами розвитку куль тури на 20 12-20 | 4 роки
в т{уц|вському район|, затверд>кено| р|тпейям 9уц|всько| районно] ради
в1д29.\|.201:|:

1. Б1дд|лу культури | туризму районно| дер)кавно| адм|н|сщац|[ (1{улетшова
т.в.) орган|зуватита провести 25-26 с|чня 201;з року фестиваль авторсько|
п|сн| <<3имовий Бсхар -201з>>.

2. 3атвердити полот{ення про проведення фестивалто авторсько| п1сн|
<3имовий Бсхар - 20\3> (додасться).

3. 3атвердити ск.т1ад орган|зац1йного ком|тету з п1дготовки та проведення
фестивал1о авторсько] п1сн| <3имовий Бсхар - 2013> (додаеться).

4.3атвердити розроблений в|дд|лом культури 1 туризму районно|
державно| адм|н|страц|| (1{улетпова т.в.) кошторис проведення в|дкритого
фестивал1о авторсько] п1сн| <3имовий Бсхар - 2013> (додаеться).

5. 1{онтроль за виконанням ро3порядх{ення зали|ла{о за собото.

|олова районно[ дерлсавно!
адм!н!страц![ в.в. лоБойчшнко



вАРжвтнов

склАд
орган!зац!йного ком!тету з п!дготовки та проведення
фестивалк) авторсько[ п1сн! <<3имовий Бсхар _201.3>>

|олова оргком!тецг

_ пертший заступник
державно? адм|н|страц1|

3аступник голови оргком1тету

зАтввРджвно

Розпоряд)кення голови
районно| деря{авно| адм1н1страц||

]'{р |'с

голови районно|
}Фр1й !{остянтинович

коРоствльов - заступник г6лови районно|
Бячеслав Болодимирович адм|н|сщац||

кулв1шовА
1етяна Болодимир|вна

АРтвмвнко
[нна |{ещ1вна

БАБ1с1-{ь
Антон Анатол1йович
БуРвйко
1етяна Р1икола]вна

волох
Фед!р Флександрович

гвРвз
Ёатал|я йикола|вна

гоРоввнко
йарина Болодимир|вна
козловА

дер)кавно1

€екретар оргком|тету

_ нач€|-г]ьник в|дд|лу культури 1 туризму
районно| дер)кавно] адм|н1страц||

9лени оргком!тету:

- директор 9уц|вського районного 1]ентру
туризму, крас3навства та екскурс|й унн|всько|
молод| 9угу|всько| районно| ради )(арк|всько|
област| (за згодото);

_ заступник голови районно| ради (за згодото);

_ нач€ш1ьник ф|нансового управл|ння районнб|
дер)кавно| адм|н|страц||;

_ головний л|кар комун€|^г1ьного закладу
охорони здоров'я <9уц|вська центр€}льна
районна л|карня 1м. м.1. 1{ононенка>> (за
згодото);
_ нач€]г{ьник в|дд|лу охорони здоров'я
районно| державно| адм|н|страц||;

- нача'1ьник управл1ння економ|ки районно|
дер)кавно| адм|н|страц||;
_ головний ре)кисер комунально| установи
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згодото);

кРивонос _ начальник в|дд|лу з питань надзвичайних
Балер|й Б|кторовин сицацтй управл1ння розвитку |нфраструктури

районно| дер>т{авно| адм|н1 страц||;

лввчвнко _ нач.ш1ьник в1дд|лу оборонно|,
Басиль йиколайович моб|л|зац1йно|, ре)1{имно - секретно| роботи

та взаемод11 з правоохоронними органами
аларату районно| дер)кавно| адм1н1страц1|;

лвгкотттвРст _ Бсхар1вський селищний голова (за згодото);
Анатол1й Болодимирович

-|{тодмила Басил:вна туризму районно| дер)кавно| адм|н|сщац1|.

ч

свн!1внко
1етяна 1ван|вна

шумв1;1ко
.[{тодмила €ерг|!вна

}оРчвнко

|{ер!вник апарату районно[
дер2[(авно! адм!н!страш1[

_директор комунально| установи
<9уц?вський районний Булинок культури)
(за зголото); 

ф

- зав|дуван сектору зв'язк|в |з засо6ами
масово] |нформац|| та громадськ|стто а|!арыц

районно| державно{ адм|н|сщац||;

_ головний спец|ал|ст в1дд|лу культури 1

/ !.}о. ковтун



зАтввРджвно

Розпоряд)кення голови

районно| деря{авно| адм|н1страц||

[1рограппа
проведення фестивалк) авторсько'{ п1сн|

<<3имовий 0,схар - 2013>>

[. 1!1ета 1 завдання фестив€!п}о авторсько| п1сн! <<3имовийЁсхщ _ 201;3>>:

1.1. |1опуляризац|я та пропаганда авторсько| п|сн| на територ1| району.
Биявлення | в|дзначення кращих творчих колектив|в та тапановитих автор1в |

виконавц|в цього жанру.
1.2. €творення умов для розвитку творчого потенц|алу автор|в 1

виконавц|в в процес| сп1лкування та обм|ну досв|дом.
1.3. 3алунення населення до активно| унаст| в кульцрному я<итт! рег1ону.
1.4. |{опуляризац!я кращих приклад|в "худоя{ньо-музинно| | поетично|

творчост|, авторсько] п|сн|.
1.5. |{|дтримка | розвиток худо)кн1х зв'язк|в в рег|он|.
2. Фрган|затори фестивалто :

2.| . т{уц|вська районна дер)кавна адм|н|стр ацтя' {уц|вська районна рада.
2.2. [ата проведення фестивы1}о авторсько| п|сн| <<3имовий Бсхар - 201з>>

з 25 '01 '20\з по 26.0|.201з.
2.3. Р{1сце проведення Бсхар|вський селищний буАинок культури,

комун€}льна установа <9уц|вський районний БуАинок культури>, 9уц|в ський
районний 1_{ентр туризму' краезнавства та екскурс|й уин|всько} молод|
{уц|всько| районно| ради [арк|всько] област|.

3.}мови проведення фестив.}л}о авторсько[ п|сн1 <<3имовий Ёсхар - 2013>>:

3.1. Фестива]|ь авторсько| п|сн| <<3иштовий Рсхар - 2013> проводиться з
25.01 '20|з ло 26.01.2013 на баз| Бсхар1вського селищного Будинку культури та
(} <т{уц|вський районний Будинок культури).

з.2.у фестивал| беруть участь клуби авторсько| п|сн1 та окрем1 викон6вц|,
яким виповнилося 18 рок|в на момент проведення фестивалто, або неповнол|тн1
у супровод| дов|рених ос|б, що досягли повнол|ття.

3.3. Фестив€|г1ь не с конкурсним, проводитьсяу два етали:
3.3.1. |{ертпий етап в1дкриття

концерту.
фестивалто, проведення гостьового

3.з.2. [ругий етап - прослуховування унасник|в фестивалто у творчих
майстернях, ъ|адання майстер-клас|в в1д знаних автор|в проведення га1|а-
концерц.

3.4. у межах фестивал1о проводяться концерти <9айхана> (гумористичн|
виступи на задану тематику), прац}о}оть творн1 лаборатор1|, проводяться
май стер - класи, пр ац}о}оть клуби з а 1 нтере о ам\4.



9уц|всь

3.5. 3аявки на участь у фестивалт прийматоться до 24.01.2013 за адресо}о:
6350з, )(арк|вська область, м.9угу|в, вул. [вард1йська, буА.13, в|дд|л культури !

туризму 9уц|всько| районно| державно| адм|н|страц||, е-гпа11:

ап6ех.ца, тел/факс (057 -46) 2-26-7 4.
3.7.Аадаеться пакет документ|в: заявка за в|льното формо0, А9 з€вначено:

н€шва колективу або !м'я учасника' творча характеристика на колектив
(унасника)' к|льк|сний склад унасник|в' на3ва твору.

4. }мови проведення [ала-концерту:
4'1;.!часть у [ала-концерт1 беруть аматорськ1 колективи, окрем| автори

та виконавц| авторсько| п|сн|, як1 завчасно под€}ли заявки на участь та пройтпли
прослуховування у творчих майстернях.

4.2.|(ожен учасник виконус не б1льтпе двох твор|в.
4.3.\т\узичний супров|д виступу т!льки з використанням акустичних

|нсщумент1в (без фонощами).
4'4. у [ ала-коншерт1 допускасться вико риотання елемент|в театрал1зац|?.
5. |{ро|зд 1 проясивання:
5.1. Фплата за про|зд зд|йснтоеться за рахунок унаснтлс|в фестив€ш1}о.
5.2. \арзування за рахунок учасник|в феётиваг!}о.
5.3. Розм|щення унасник|в фестивш1то передбачено на 6аз| 9уц|вського

районногораионного центру туризму' красзнавства та
({уц|всько} 

районно| ради )(арк|всько| област|.
1-{ентру

5.4.3а бахсанням учасникам фестивалто мо)куть бути надан| м|сця в
готелях за окрему платн}о, зг|дно з ц|новото пол1тикото на послуги таких
орган1зац|й (.' попередньото заявко}о учасника фестивалго в оргком|тет
фестивалто).

6. Б|дзначення унасник|в фестивалто:
6.1. }с1 виконавц| авторсько| п|сн| та в|ртп|в отриму[оть дипломи

унасник|в фестивал!о.
7. 1(ер|вництво фестивалто:
7.1. !(ер1вництво фестивалем

п|дготовки та проведення фестивалто
(да'1 оргком|тет).

зд|йснтое Фрган|зацтйний ком|тет з
авторсько| п|сн1 <<3имовий Бсхар - 201з>>

7.2. Фргком|тет формус тштаб щодо забезшеченн'1 роботи фестивалто,
висв|тлтое досягнення унасник|в фестивалто в засо6ах масово| |нформац||,
п!дводить п|дсумки фестива.]т!о, нагороджуеучасник|в фестивал}о дипломами.

(ер1вник апарату районно[
дер)!(авно| адм1н!страц!! |!г/',,*овтуну|



3АтввРджвно
Розпорядт{ення голови

районно| дер)кавно] адм|н1страц|]
},Ф 7'€

(општорис

п!дготовки та проведення в!дкритого фестивалк) авторсько[ п!сн!

<<3имовий Бсхар _ 20|3>>

1. |{ридбання канцтовар!в (папки, Р}чм, пап|р)

2. ||ридбання щамот

3. Биготовлення друковано| продукш1| (аф|тша, запро1шення)

Бсього: 600 грн.

100 щн.

200 щн.

300 щн.

(ер!вник апарату районно!
дер)!{авно! адм!н1страц!| |.по. ковтун


