
 
УКРАЇНА  

       БЕРЕЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 
                                                      РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
від 13 грудня  2019 р.                                                                                     № 186-р 

 

Про затвердження Положення про  

фестиваль «Різдвяні візерунки» 
 

Керуючись ст. 12 та ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», з метою розвитку українського аматорського мистецтва, 

відтворення, популяризації та збереження народних звичаїв, свят, традицій та 

обрядів,  

 

1. Затвердити: 
1.1. Склад організаційного комітету з підготовки та проведення 

фестивалю «Різдвяні візерунки», що додається (додаток 1); 

1.2. Положення про фестиваль «Різдвяні візерунки» (додаток 2). 
2. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникові 

міського голови, згідно розподілу обов’язків. 

      

 

 

 

      Міський голова                  Володимир МУЗИЧКА 

 

 

 

 
Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради 

           
 

 

 

 

 

 

 



                                                 Додаток 1 

                                                    до розпорядження міського голови  

                                          від 13.12.2019 року № 186-р 

 

СКЛАД 

організаційного комітету з підготовки та проведення 

 фестивалю «Різдвяні візерунки» 

 

МУЗИЧКА  

Володимир Ярославович 

-  міський голова м.Бережани, голова 

організаційного комітету 

 

ЗАХАРКІВ 

Олег Мирославович 

- заступник міського голови, заступник голови 

організаційного комітету 

 

ХОМЕЦЬКА  

Ірина Михайлівна 

- провідний спеціаліст відділу культури,  

туризму та релігій міської ради , секретар 

організаційного комітету 

 

Члени організаційного комітету 

 

 

АДАМОВИЧ 

Петро Павлович 

 

- перший заступник міського голови  

ВРИДНИК  

Світлана Михайлівна 

 

- завідувач сектору економіки виконавчого 

комітету міської ради 

 

МЕЛЬНИЧУК  

Олена Віталіївна 

- начальник відділу культури, туризму та релігій 

міської ради 

 

 

МИКИТЮК  

Ігор Васильович 

 

- директор Бережанської державної школи 

мистецтв 

 

МИХАЛЬЧУК 

Галина Василівна 

- начальник відділу освіти, молоді і спорту 

міської ради 

 

 

РЕПЕЦЬКИЙ 

Сергій Богданович 

 

- директор позашкільного комунального 

навчального закладу «Центр дитячої та 

юнацької творчості» відділу освіти, молоді і 

спорту міської ради 

 

    

ХОМЕЦЬКИЙ 

Михайло Семенович 

- директор міського комунального підприємства 

«Господар» 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                     О.С. ТИМАНСЬКИЙ 



                                           Додаток 2 

                                                    до розпорядження міського голови  

                                          від 13.12.2019 року № 186-р 

                                                     

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про  фестиваль «Різдвяні візерунки» 

 

1. Загальні положення. 

 Фестиваль «Різдвяні візерунки» (надалі - Фестиваль) проводиться у 

м.Бережани щороку у січні. 

 

2.Організатори Фестивалю. 

Організатори фестивалю – Бережанська міська рада, відділ культури, 

туризму та релігій Бережанської міської ради. 

 

3. Мета та завдання Фестивалю. 
Фестиваль проводиться з метою розвитку українського аматорського 

мистецтва, відтворення, популяризації та збереження народних звичаїв, свят, 

традицій та обрядів, сприяння розширенню мистецько-художнього світогляду 

учасників, збагачення їх духовності, встановлення творчих стосунків між 

аматорами міста, Бережанської ОТГ. 

Завдання Фестивалю: 

-  збереження і популяризація української традиційної обрядовості 

релігійних свят зимового циклу; 

- привернення уваги широких кіл громадськості до діяльності творчих 

аматорських колективів та сучасних мистецьких формувань; 

 - збагачення репертуару творчих колективів та підвищення їх 

виконавської майстерності; 

- залучення дітей та молоді до збереження національних традицій; 

- виявлення нових творчих колективів художньої самодіяльності; 

- залучення різних вікових груп населення до культурно-мистецького 

життя міста. 

 

4. Умови та порядок проведення фестивалю. 
До участі у  Фестивалі запрошуються творчі колективи, окремі виконавці 

навчальних закладів, закладів культури, любительських об’єднань та  клубів за 

інтересами, громадських організацій, установ виконавчих органів влади,  

підприємств, організацій Бережанської ОТГ, родинні колективи без вікових 

обмежень. 

Фестиваль проводиться у січні на Площі Ринок м. Бережани. 

 Тривалість виступу  до 15 хвилин. У програмі виступу учасники мають 

забезпечити художнє оформлення дійства, наявність вертепної атрибутики 

(різдвяна зірка, дзвоник, шопка інше), відображення місцевих традицій 



відзначення релігійних свят зимового циклу, а також оригінальність 

постановки. 

 До програми виступів учасників фестивалю можуть бути включені: 

- колядки, щедрівки, різдвяні дійства («вертеп»,  «маланка»); 

- авторські твори різдвяної тематики. 

 Колядки і щедрівки виконуються a-capella, допускається супровід 

музичними інструментами (баян, скрипка, сопілка, коза-бас тощо). 

Для участі у фестивалі учасники повинні подати заявки згідно 

запропонованої форми. У заявці необхідно вказати назву колективу, кількість 

учасників, потребу у наявності озвучення фонограми, прізвище і контакти 

відповідальної особи за виступ. 

 Заявки необхідно подати до 27 грудня 2019 року на електронну пошту 

організаторів Фестивалю (e-mail: kultmrber@ukr.net ). Телефон для довідок:       

2-16-55. 

 

5. Відзначення учасників фестивалю 
 Учасники фестивалю отримують дипломи учасників заходу, пам'ятні 

сувеніри та подарунки. 

 Питання, які не зазначені в цьому Положенні, вирішуються 

організаторами фестивалю в робочому порядку. 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                            Олег ТИМАНСЬКИЙ 
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Олена Мельничук 


