
ч}тивськА РАйоннА дшРя{АвнА Адм|н|стРАц1я
хАРк|всько! оБлАст|

РозпоРяд)кшння
т1угу|в пъ /!

!]ро проведення фестивалто
авторсько! п1сн1 <<3имовий
0,схар _ 2014>>

Б|дпов|дно до отатей 6,22 3акону 9кра!ни <|{ро м|оцев| державн1
адм]н|сщац|}> та на виконання [{рощами розвитку культури на20|2_201:4 роки
в {уц!вському район|, затверАжено| р|тшенням 9уц|всько| районно| ради
в|д29.|1.2011'

1. 3|дд1лу культури | цризтшу районно? державно| адм1н|сщац|]
((улетпова 1.Б.) орган1зувати та провести 24-26 с|чня 2014 року фестиваль
авторсько| п|он| <<3ипловий Ёсхар -2014>.

2.3атвердити |1орядок проведенн'1 фестиваттто автороько| п|сн|
<<3имовий Ёохар - 20|4> (додаеться).

3.3атвердити склад орган|зац1йного ком|тету з п1дготовки та
проведення феотивалто авторсько! п|сн! <3имовий Ёсхар - 20|4>> (додаеться).

4.3атвердити розроблений в!дд|лом культ}?и | туризму районно!
державно| адм1н1сщац{| ((улештова [.8.) коштторис проведення фестивалто
авторсько| п|сн1 <3имовий Ёсхар _2074>> (додасться).

5. (онтроль за виконанням ро3порядя{ення за]1и1пато за собото.

|олова районно| дерясавно|
адм!н!страц1| в.в. лоБойчшнко



зАтввРджвно

Розпорядження голови

склАд
орган!зац!йного ком1тету з п|дготовки та проведення
фестивалпо авторсько? п!сн1 <<3имовий !)схар -2014>>

|олова оргком!тету

пертпий заступник голови районно! державно|
адм]н!сщац||

1. вАРжв1нов
}0р|й 1{оотянтинович

2. коРоствльов
Бячеслав Болодимировин

3. кулв1шовА
1етяна Болодимир|вна

4. АРтвмвнко
1нна |!етр!вна

5. БАБ1€ць
Антон Анатол|йович

6. БуРвико
]етяна \4икола|вна

7. гвРвз
Аатал\я йикола|вна

8' гоРоввнко
йарина Болодимир1вна

9. гР}.1]]кА
здоров'я <9уфвська ценщальна районна

раио]{но] дер)кавно1 адм1н1страц11
2 с'/ 2/а?/?///2/// !{р .4

3аступник голови оргком!тету

заступник голови районно| державно|
адм|н1сщац||

€екретар оргком!тету

начытьник в1дд1лу культури туризму
районно| дер>кавно| адм|н!сщац1|

9лени оргком|тету:

директор 9угу|вського районного 1]ентру
тури3му' красзнавства та екск1рс|й унн|всько|
молод| 9уц|всько| районно| ради {арк|всько|
област| (за згодото)

заступник голови 9угу|всько| районно! ради
(за згодото)

начапьник ф|нансового управл|ння районно|
державно1 адм1н1страц11

нач€|-пьник в|дд1лу охорони здоров'я районно|
дер>кавно| адм|н|страц||

начальник управл|ння економ|чного розвитку |

торг|вл| районно! дерх<авно| адм|н|страц||

головний л|кар коплунального закладу охорони
Б'ячеслав }Фр|йовив

л|карня 1м. \4.1. |{ононенка> (за згодото)



10. кАРпов
Андр|й !ванович

11. клсР1н1
[арр| Балер|йовин

12. ко3ловА
1рина }м1икола!вна

13. лввчвнко
8асиль 1!{иколайович

14. лвгко1швРст
Анатол|й Болодимировин

15' мвд4н1]вв
Болодимир Б|кторовин

16. отчвнА111ко
1!1арина Анатол1|вна

17. свн!шнко
1етяна 1ван|вна

18.]оРчвнко
.[[тодмила Басил1вна

2

начальник 9уг$вського районного в|дд1лу
[оловного }правл1ння,{ер>кавно! слух<би
9кра!ни з надзвичайних ситуац|й у
{арк|вськ|й област] (за згодо:о)

начальник т{уц|вського РБ (з обслуговування
{уц!вського та |!ечен|зького район|в)
гумвс 9кра|ни в [арк|вськ|й област|
(за згодото)

головний рех{исер котиунально! установи
<9угу!вський районний БуАинок культури>
(за згодото)

зав!дуван сектору оборонно|, моб|л|зац1йно]

режимно-секретно! роботи та взаемод|| з
правоохоронними органами ат1арату

районно| дер:кавно| адм|н|страц!|

Ёсхар|вський оелищний голова (за згодото)

зав1дувач

районно!

сектору цив1льного захисту
державнот адм|н|страц||

начальник в|дд|лу масових коьтун|кац|й
апарату районт{о] деря<авно] адм1н|сщац1|

директор комунально| установи <9уц|вський
районний Будинок культури> (за згодото)

головний спец!а_тт|ст в|дд|лу культури 1

туризму районнот державно| адм!н|сщац1|

(ер!вник апарату районно!
держсавно! адм!п!страц![

\(улот:ова22674
щ 

( 

'.,.ковтун

!



зАтввРджвно

Розпорядження голови

11орядок
проведення фестивалпо авторсько[ п!сн!

<<3имовий 0,схар _ 2014>

1. 1!1ета | завдалня фестивалто автороько! п|сн1 <3имовий Рохар - 2014>>:

1 .1 . |1огуляризац|я та пропаганда авторсько| п|сн! на територ!! району.
Биявлення ] Ё!дзначення кращих творчих колектив|в та тш1ановитих автор|в |

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

виконавц|в в процес! сп|лкування та обм|ну доов1дом.
1.3' 3алулення наоелення до активно| улаот1 в культурному х<итг|

рег|ону.
1.4. |{опуляризац|я кращих приклад|в худо)кньо-музично| | поетично|

творност|, авторсько| п|он|.
1 .5. [{|дтримка ! розвиток хуло>кн1х зв'язк!в в рег|он|.
2. Фрган!затори фестива.ттто: {уц|вська районна дер}кавна адм|н|страц|я,

9уц!вська районна рада.
3. 9мови проведення фестивалто авторсько| п|сн! <<3имовий Ёсхар -

2014>>:

3.1. Фестиваль авторсько{ п|сн| <3имовий Р,охар ' 201,4>> проводиться
з 24.01.2014 по 26.01.20|4 на баз1 Бсхар1воького селищного Будинку культури'
котшунально! уотанови <{уц|вський районний БуАинок чльцри)'
т{уг$воького районного !ентру тшиз1\{у' краезнавства та екскурс1й улн1воько|
молод| 9уц!всько| районно| ради )(арк1всько| област|.

3.2.! феотивал1 беруть у{асть кщби авторсько| п1сн1 та окрем|
виконавц!, яким виповнилося 18 рок|в на момент проведення фестивалто, або
неповнол|тн| у оупровод| дов1рених ос1б, що досягли повнол1ття.

3.3. Феотива:ть 1{е с конкшсним' проводитьоя у два етапи:
3.з.1. |{ертпий етап _ в!дкриття фестивалто, проведення гостьового

концерту.
3.3.2. футий етап - проолуховування утасник|в фестивалто у творчих

майотернях, \|адаъ|1|я майстер-клао|в в!д знаних автор|в, проведенн'1 г€1ла-

концерту.
з'4.у мех{ах фестивалто проводяться концерти <<т{айхана>>

(цмористинн1 виступи на задану тематику), працто}оть творн| лаборатор1|,
проводятьоя майстер-класи' прац}ототь клуби за 1нтересами.

3.5. 3аявки на г{асть у фестивал| прийматоться до 23.0|.201,4 за
адресото: 63503, )(арк!вська о6лаоть, м.т{уц!в, вул. [вард|йська, буд. 13' в!дд1л



культ}ри | туризму 9уг$всько| районно| дер>кавно| адм!н!страц||' е-гпа||:
сш1{цга. о16е1@уал6ех.ца, тел/факс (0 5 7 - 4 6) 2 -26 -1 4.

3.6. Ёадаеться пакет док1ъаент|в: зФ{вка за в!льното формо:о, де
зазначено: назва колективу а6о |м'я утаоника, творча характеристика на
колектив (утаоника), к|льк1сний оклад г{асник|в, назва твору.

4. !мови проведенн'| [ала-концерту:
4.1. 9чаоть у [ала-концерт| беруть аматорськ! колективи' окрем| автори

та виконавц! автороько? п|сн|, як| завчаоно подали заявки на у]аоть та пройтшли
прослуховування у творчих майстернях.

4.2. (ожен г{асник виконуе не б|льтпе двох твор1в.
4.3. 1!1узинний супров|д виотупу т]льки з викориотанн'1м акустичних

1нсщумент|в (без фонощами).
4'4. ! [ ала-концерт| допускаеться використання елемент]в театрал|зац||.
5. }мови про!зду 1 про>кивання уласник|в фестиватто:
5.1. Фплата за про|зд, харчування та розм|щення зд|йонтоеться за

рахунок уласник|в фестивалто.
5.2.3а 6ажанн'1м у{асникам фестивал1о можуть бути заброньовант

м1сця в готелях' зг1дно з ц1новото пол1тико1о на послуги таких орган1зац1и
(за попередньо1о зФ{вкото г{асника фестивалто в оргком|тет фестивалто).

6. Б|дзнанення унасник|в фестива:тто:
6.1. }с| виконавц| авторсько| п|сн| та в|ртп|в отримутоть дипломи

унасник|в фестивалто.
7 ' 1{ер1вництво

п!дготовки та проведення
(дал| -оргком|тет).

фестивалло
фестиватем зд!йснтое Фрган|зац|йний ком|тет з

авторсько| п]сн1 <<3имовий Ёсхар - 2074>>

[1,4"1
}

|.|о. ковтун

8. 9ргком|тет формус тштаб щодо забезпечення роботи феотивалто,
висв1тл}ое досягнення утасник|в фестивалто в засо6ах масово] 1нформац1|,
п|дводить п|дсумки фестивалто' нагородх(уе унасник|в фестивалто дипломами.

|{ер|вник апарату районно!
дерясавно| адм!н!страц|[

|(улетлоьа22674



зАтввРдр{свно

Розпоряджен1{'! голови

районно| дерхсавно| адм|н|сщац1|

|{о:шторпс

проведення фестивал:о авторсько| п|сн!

<<3имовий [схар - 2014>>

1. |[ридбанпя канцтовар1в (папки, рщки, пал1р)

2.фид6ання диплом|в

3. 8иготовлення друковано| продукц1| (аф1тша, запротпення)

100 щн
200 щн
300 щн

Бсього: 600 щн

!'{у 7'!

|(ер!вник апарату райопно!
дерясавно! адм!н|страц!!

\{улетлова 2 26 74
щ

!.}о. ковтун


