Проєкт рішення
Від 11.06.2021

№ 120

Про затвердження Положення про
проведення відкритого регіонального
мистецького фестивалю пісні і танцю
«ЗеленФест»
З метою популяризації української народної та сучасної пісні і танцю, збереження
нематеріальної культурної спадщини, репрезентації української пісні і танцю та створення
належних умов для культурно - естетичного збагачення жителів Бурштинської ТГ,
керуючись ст.3, ст.4 п.2, ст.31 п.1, ст.32 Закону України «Про культуру» від 14.12.2010р.
№2778–VI, ст.1 п.2, ст.2 п.1, ст.2 п.2, ст.2 п.8, ст.7 Наказу Міністерства Культури України від
05.12.2011р. №82 «Про затвердження Порядку організації і проведення всеукраїнських
фестивалів аматорських мистецтв», ст.27, ст.32 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. №280/97-ВР, ст.119 Конституції України від
28.07.1996р., на виконання заходів «Програми розвитку галузі культури Бурштинської
міської територіальної громади на 2021-2023 роки» затвердженої рішенням Бурштинської
міської ради від 11.12.2020р. №17/2-10, Указу президента України від 18.08.2020р.
№329/2020, виконком міської ради вирішив:
1.Затвердити Положення про проведення відкритого регіонального мистецького
фестивалю пісні і танцю «ЗеленФест», згідно з додатком.
2.Відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради (Тетяна
Зорій) забезпечити організацію та проведення відкритого регіонального
мистецького фестивалю пісні і танцю «ЗеленФест».
3.Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти
на Бовшівський старостинський округ Бурштинської ТГ (Ольга Ріжко).
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів влади Володимира Чуйка.

Міський голова

Василь Андрієшин

Додаток
до рішення виконкоиу
від ____________№ _____________

ПОЛОЖЕННЯ
про відкритий регіональний мистецький фестиваль пісні і танцю «ЗеленФест»
1. Організатори:
Відкритий регіональний мистецький фестиваль пісні і танцю « ЗеленФест» (далі Фестиваль) організовано Бурштинською міською радою, Бовшівським старостинським
округом та Відділом культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради.
Підготовку та проведення Фестивалю здійснює Будинок культури Бовшівського
старостинського округу.
До участі в організації та проведенні Фестивалю можуть залучатися благодійні
організації, громадські об’єднання, підприємства, установи та організації усіх форм
власності, фізичні особи та ін.
2. Мета та завдання Фестивалю:





Збереження нематеріальної культурної спадщини, популяризація української народної
та сучасної пісні і танцю;
вивчення та репрезентація української пісні та танцю;
практичне знайомство та обмін досвідом роботи танцювальних і вокальних
колективів, сприяння творчій активності молоді, пошук та залучення до участі у
Фестивалі молодіжних гуртів, презентація власної творчості виконавцями вокального та
інструментального жанру;



формування у молоді інтересу до народної, сучасної та альтернативної музики;



зміцнення і розвиток культурних зв'язків між творчими колективами.
3. Місце проведення:

Фестиваль проводиться щороку на Храмове свято, а саме у дні Зелених свят у селі
Бовшів Бурштинської ТГ.
4. Програма Фестивалю передбачає:


урочисту церемонію відкриття Фестивалю;



виступи учасників;



проведення майстер-класів, дефіле українського традиційного та сучасного одягу та
інших культурно-мистецьких заходів;



учасники фестивалю нагороджуються дипломами, призами та пам’ятними
подарунками.

5. У дні проведення Фестивалю можуть проводитись виставки-ярмарки виробів
майстрів народного мистецтва.
6. Фестиваль є відкритим. До участі у Фестивалі запрошуються: самодіяльні,
зразкові, народні, аматорські колективи танцю і пісні та окремі виконавці.
Вікова категорія учасників не обмежена.
7. Вимоги:
Анкети – заявки приймаються на пошту nadintuz@ukr.net не пізніше ніж за 1 тиждень до
дати проведення Фестивалю.
8. Фінансові умови та інформаційне забезпечення.
 Фестиваль є не комерційним заходом;
 Фінансування здійснюється за рахунок джерел не заборонених чинним
законодавством України;
 Джерелами фінансування фестивалю є кошти засновників, спонсорів,
благодійників та інших;
 Вступний внесок не передбачений;
 Витрати учасників фестивалю не покриваються організаторами;
 Хід проведення фестивалю висвітлюється у засобах масової інформації.

Додаткову інформацію щодо участі у Фестивалі можна отримати за телефоном
0687639618, nadintuz@ukr.net

Начальник відділу

Тетяна Зорій

Автор проєкту:
Начальник відділу культури, туризму
і зовнішніх зв’язків

Тетяна. Зорій

Погоджено:
Керуючий справами виконкому

Надія Кицела

Заступник міського голови

Володимир Чуйко

Юридичний відділ

Іван Мельник

Фінансовий відділ

Ольга Петровська

Загальний відділ

Марія Яцик

