
 
Бурштинська міська рада                                                                                                                             

Івано-Франківської області                                                                                                 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

Від 29.07.2021                                                                                                                              №131 

 

 

 

Про затвердження Положення 

про проведення регіонального 

фестивалю духовної та патріотичної  

пісні «Дністрова хвиля» на території 

 релігійно-історичного центру «Гора над Дністром» 

 

  

З метою відродження, збереження та популяризації пісенної, музичної спадщини, 

духовно-національного та патріотичного виховання дітей, молоді і дорослих, сприяння та 

розвиток духовного авторитету церкви та створення належних умов для культурно - 

естетичного збагачення жителів Бурштинської ТГ, керуючись ст.3, ст.4 п.2, ст.16. п1, 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, виконавчий комітет міської ради 

вирішив: 
 

1.Затвердити Положення про проведення регіонального фестивалю  "Дністрова хвиля", 

згідно з додатком.  

2.Відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради (Тетяна Зорій) 

забезпечити організацію та проведення регіонального фестивалю духовної та патріотичної  

пісні «Дністрова хвиля». 

3.Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти  

на начальника відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради 

(Тетяна Зорій). 

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

питань діяльності виконавчих органів влади Володимира Чуйка. 

 

 

 

 Перший заступник міського голови                                          Ростислав Стасько 

                                                                 

 



 

                                                                                                        Затверджено 

                                                                                                        рішення виконавчого комітету 

                                                                                                        № 131 від 29.07.2021 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

                        Про регіональний фестиваль   духовної та патріотичної пісні 

«Дністрова хвиля» на території  релігійно-історичного центру «Гора над Дністром» 

 

І. Загальні положення. 

1. Це положення визначає порядок організації та проведення регіонального фестивалю  

духовної та патріотичної пісні «Дністрова хвиля»  (далі – Фестиваль). 

2. Організатором Фестивалю є відділ культури, туризму і зовнішніх зв'язків  

Бурштинської міської ради та Тенетниківський старостинський округ, сім’я Андрієшин. 

3. Підготовку та проведення Фестивалю здійснює відділ культури, туризму і зовнішніх 

зв'язків  Бурштинської міської ради , Будинок Культури  Тенетниківського старостинського 

округу та  Церква св. Миколая с. Новий Мартинів (о. Ярослав Озарків) . 

4. До участі в організації та проведенні Фестивалю можуть залучатися благодійні 

організації, громадські об’єднання, підприємства, установи та організації всіх форм 

власності, фізичні особи (за згодою). 

5. Проведення фестивалю висвітлюється у засобах масової інформації. 

6. Мета Фестивалю: 

- відродження  і збереження, популяризація та розвиток духовної пісні та духовного 

слова ; 

- духовно-національне  та патріотичне виховання дітей, молоді, дорослих; 

- виявлення і підтримка талановитих виконавців; 

- сприяння та розвиток духовного авторитету Церкви. 

7. Завдання Фестивалю:  
-  залучення людей до духовно-творчої діяльності, сприяння естетичному, творчому та 

духовному розвитку; 

- євангелізація та поширення Слова Божого через духовну пісню і поезію; 

- широке залучення населення, особливо молоді, до участі в духовному житті; 

- привернення уваги широких кіл громадськості, державних органів, засобів масової 

інформації до стану духовно-патріотичного виховання  громадах регіону, відродження і 

популяризації духовно-патріотичної   культури; 

- посилення впливу проведенням цього Фестивалю  на формування світогляду і 

духовності молодого покоління українців; 

- залучення різних вікових груп населення до культурної  духовно-патріотичної  

спадщини українського народу. 

ІІ. Порядок проведення Фестивалю. 

1. Терміни проведення Фестивалю у відповідному році затверджуються окремим 

наказом Організатора. 

2. Регіональний фестиваль проходить традиційно щороку у серпні в опільському 

куточку Прикарпаття – с. Новий Мартинів, Івано-Франківської області. 

3. Фестиваль відбувається на території  релігійно-історичного центру «Гора над Дністром». 



4. Документи для участі у Фестивалі з усіма необхідними матеріалами надсилаються в 

терміни, визначені Оргкомітетом у Відділ культури, туризму і зовнішніх зв'язків 

Бурштинської міської ради в електронному вигляді (одним листом) на електронну адресу 

viddil-kyltyru@ukr.net Заявки на участь у Фестивалі приймаються в електронному вигляді у 

форматах .doc, .docx, .jpg, .pdf.  

5. До анкети- заявки додаються:   

- творча характеристика колективу (за бажанням); 

- програма виступу колективу на фестивалі (повинні бути зазначені назви виконуваних 

творів та прізвища авторів творів, що виконуються (за наявності)). 

3. Організатор не несе відповідальності за друкарські помилки у заявках учасників 

Фестивалю. 

4. Програма Фестивалю передбачає: 

- урочисте відкриття Фестивалю; 

- виступи колективів і учасників . 

 

6. В рамках Фестивалю  діятимуть  додаткові локації: 

 - виставка-ярмарок виробів майстрів декоративно-прикладного мистецтва; 

 - майстер-класи від майстрів декоративно-прикладного мистецтва; 

7. Кількісний склад делегації не обмежується. 

  

ІІІ. Умови проведення Фестивалю 

1. Для участі у Фестивалі всі учасники повинні заповнити анкету- заявку за формою 

згідно з додатком та  надсилають її та всю іншу інформацію, а також фонограми (-)  на 

адресу Відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради viddil-

kyltyru@ukr.net  . Заявки на участь у фестивалі від конкурсантів приймаються до вказаної 

Організатором дати. 

2. Максимальний час виконання одного твору  –  до 5 хвилин. 

3. Виконавці з інших країн можуть співати рідною мовою при умові, що це пісня на 

релігійну чи патріотичну тематику. 

 

4. Учасниками фестивалю можуть бути виконавці різних вікових категорій. 

 

5. Кожен неповнолітній учасник прибуває зі супроводжуючою особою, яка несе за нього 

повну відповідальність. 

6.      Приїзд і від’їзд учасників та супроводжуючих осіб здійснюється за власний 

рахунок чи за рахунок установи, що їх відряджає. 

     Додаткову інформацію щодо участі у Фестивалі можна отримати за телефоном 

0979862696 та  viddil-kyltyru@ukr.net   
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Анкета-заявка 

для участі у регіональному фестивалі 

духовної та патріотичної пісні 

«Дністрова хвиля» 

 

 

1.ПІБ_____________________________________________________________ 

2.Вік_____________________________________________________________ 

3.ПІБ керівника_________________________________________________________________ 

4. Заклад, який представляє учасник: 

________________________________________________________________________________ 

5. Адреса________________________________________________________________________ 

6. Контактні телефони, е-mail:______________________________________________________ 

7. Відомості про учасника: (творчі здобутки, виступи): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Програма концертного виступу: 

(ім’я та прізвище авторів, назва твору і текст першого куплету кожного твору) 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


