
 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 Від 24.06.2021                                                                                                                          № 103 

Про проведення I Міського фестивалю творчості 

дітей та молоді з функціональними обмеженнями 

«Повір у себе, і в тебе повірять інші» 

 

 Відповідно до ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 5 

Закону України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», «Про реабілітацію 

осіб з інвалідністю в Україні», «Про соціальні послуги»  з метою  привернення уваги 

громадськості до проблем дітей та молоді з функціональними обмеженнями, розвитку їх 

творчих здібностей, самоствердження та реалізації талантів, сприяння їх інтеграції в 

суспільство, виконавчий комітет міської ради вирішив: 

 

1. Організувати проведення I Міського фестивалю творчості дітей та молоді з 

функціональними обмеженнями «Повір у себе, і в тебе повірять інші», який  відбудеться 30 

червня 2021 р. на базі Бурштинського міського центру соціально-психологічної реабілітації 

дітей та молоді з функціональними обмеженнями  «Довір’я». 

2. Затвердити  Положення про проведення I Міського фестивалю творчості дітей та 

молоді з функціональними обмеженнями «Повір у себе, і в тебе повірять інші» (додається). 

3. Відділу у справах сім”ї, гендерної політики, молоді і спорту спільно з 

Бурштинським міським центром соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з 

функціональними обмеженнями «Довір’я»: 

3.1 Забезпечити участь у концертній програмі дітей та молоді з особливими 

потребами. 

3.2 Забезпечити проведення виставки прикладного мистецтва у рамках I Міського 

фестивалю творчості дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Повір у себе, і в тебе 

повірять інші». 

3.3 Організувати нагородження  учасників Фестивалю. 

4. Відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків: 

4.1 Сприяти проведенню фестивалю на базі Бурштинського міського центру 

соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями 

«Довір’я». 

5.  Фінансування даного заходу проводиться з програми «Розвитку та підтримки 

молодіжної політики і національно-патріотичного виховання дітей та молоді Бурштинської 

міської територіальної громади на 2021-2025 років». 

6.  Координацію виконання даного заходу покласти на відділ у справах сім”ї, 

гендерної політики, молоді і спорту. 

7. Організаційному відділу висвітлити проведення I Міського фестивалю творчості 

дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Повір у себе, і в тебе повірять інші». 

8.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Володимира Чуйка. 

 

Міський голова                                                                                            Василь Андрієшин 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконкому 

                       від 24.06.2021 № 103 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення  I Міського фестивалю творчості 

дітей та молоді з функціональними обмеженнями 

“Повір у себе, і в тебе повірять інші” 

 

 

 

 

І. Мета фестивалю: створення умов для реалізації особистого потенціалу, розвитку 

творчих здібностей, допомоги у соціалізації дітей та молоді з функціональними 

обмеженнями. 

 

ІІ. Завдання: 
- формування позитивного світогляду;  

- допомога у соціалізації дітей та молоді з функціональними обмеженнями; 

- розвиток творчого потенціалу дітей та молоді з функціональними обмеженнями; 

-  привернення уваги до проблем дітей та молоді з функціональними обмеженнями ;   

- утвердження позитивних сімейних цінностей. 

  

 ІІІ. Учасники фестивалю: 
діти та молодь з функціональними обмеженнями територіальних 

 громад: Дубівецької,  Галицької, Бурштинської та Більшівцівської територіальних громад. 

 

 

ІV. Порядок проведення фестивалю: 

Фестиваль відбудеться 30 червня 2021 року на базі Центру Довір’я.  

В рамках фестивалю заплановано концертну програму та виставку    творчих робіт. 

 

 

V. Організатор фестивалю: 
відділу у справах сім’ї, гендерної політики, молоді і спорту 

 

 

VI. Нагородження та відзначення учасників фестивалю: 

Усі учасники фестивалю будуть відзначені подарунками, грамотами та дипломами від 

Бурштинської міської ради.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


