УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 18.09.2019

м.Яремче

№183-р

Про підготовку та проведення
фестивалю «Баюракова бартка»
Керуючись ст.32 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», з метою популяризації традицій краю та опришківського руху:
1. Провести 28 – 29 вересня 2019 року фестиваль «Баюракова бартка»
(далі – фестиваль).
2. Затвердити Положення про фестиваль (додається).
3. Затвердити план заходів з підготовки та проведення фестивалю
(додається).
4. Відділу культури міськвиконкому (О.Кухарук), відділу туризму та
зовнішніх в’язків (Ланіна М.), відділу економічного розвитку (О. Малецька),
відділу інвестиційної політики (О.Малахова, О.Греджук), Яремчанському
відділенню поліції Надвірнянського відділу поліції ГУНП в ІваноФранківській області (А.Кіселюк), КНП «Яремчанська центральна міська
лікарня» (О.Соколюк), КНП «Яремчанський центр первинної медичносанітарної допомоги» (Ю.Бодоряк), міському відділу УДСНС України в
Івано-Франківській області (В.Федорчук), міському комунальному
підприємству (Д.Холява), відділу містобудування, архітектури, будівництва
та житлово-комунального господарства (Ю.Сіщук), КП «Благоустрій»
(М.Палійчук) забезпечити підготовку та проведення фестивалю 28 – 29
вересня 2019 року відповідно до Плану заходів з підготовки до проведення
фестивалю та програми проведення фестивалю.
5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на секретаря
міської ради Володимира Губарчука.

Міський голова

Василь Онутчак

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
від 18.09.2019 року № 183-р
ПОЛОЖЕННЯ
фестивалю «Баюракова бартка»
1. Загальні положення
Фестиваль «Баюракова бартка» (далі-фестиваль) проводиться з метою
покращення
туристичної
конкурентоспроможності
міста Яремче.
Проведення фестивалю вплине на імідж Яремчанщини та підвищення
привабливості регіону. Фестиваль «Баюракова бартка» – крок на шляху до
розвитку саме подієвого туризму та приваблення нових відвідувачів.
Основним результатом проекту є збільшення кількості туристів, які
відвідуватимуть місто і як наслідок – розвиток економіки та соціальної
сфери.
2. Засновник та організатор фестивалю:
 Виконавчий комітет Яремчанської міської ради
За підтримки:
 Міністрества культури України.
3. Завдання фестивалю:
 Створення в регіоні масового заходу – нової яскравої традиції.
 Створення привабливого клімату для збільшення кількості гостей
міста.
 Популяризувати пам'ять про опришківський рух.
 Покращення обізнаності молоді щодо історичного минулого.
 Підвищення рівня фізичної культури населення.
4. Місце проведення фестивалю:
Місто Яремче Івано-Франківської області.
5. Мова фестивалю – українська.
6. Інформація про проведення фестивалю – на офіційному веб-сайті
Яремчанської міської ради, у засобах масової інформації, на платформах
соціальних мереж.
7. Під час проведення фестивалю обробка персональних даних його
учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист
персональних даних».
8. Захист авторських прав учасників фестивалю здійснюється згідно з
положенням чинного законодавства України.
9. Учасники фестивалю є різновікові мистецькі колективи, народні умільці,
мистецтвознавці, науковці, краєзнавці, кандидати наук.
10. Учасники не сплачують за участь у фестивалі жодних вступних внесків.
11. Всі організаційні питання учасники обговорюють заздалегідь з
організатором.
12. Учасники фестивалю повинні дотримуватись вимог цього Положення,
норм поведінки та правил техніки безпеки.
13. Порядок проведення фестивалю:

Фестиваль проводиться щорічно. Термін проведення фестивалю
визначається відповідним наказом Організатора у рік проведення
фестивалю, який оприлюднюється у засобах масової інформації.
Програма фестивалю передбачає:
 науково-практичну конференцію на тему «Василь Баюрак (17221754) – ватажок карпатського опришківства».
 музейна виставка;
 відкритий книжковий стенд;
 літературні читання;
 художні експозиції;
 майстер-класи;
 творчі презентації;
 ярмарок ремесел народної творчості;
 ярмарок меду;
 театральні вистави;
 музичні концерти;
 хореографічні вистави;
 вогняне шоу.
14. Фестиваль проводиться за такими напрямками:
 Сольний та гуртовий автентичний спів (вокальні ансамблі та окремі
виконавці).
 Виконання місцевих обрядових дійств (фольклорно-етнографічні
колективи та самодіяльні театри (художньо-поетичне слово, автентичні
розповіді).
 Сольна та групова інструментальна музика (оркестри народних
інструментів, троїсті музики, аматорські колективи, солістиінструменталісти народних музичних інструментів).
 Народна хореографія (танцювальні колективи).
 Виставка народно-ужиткового мистецтва та майстер-класи по народноужитковій творчості (майстри народного декоративно-ужиткового
мистецтва).
15. Організаційні засади проведення фестивалю:
 Організаційне забезпечення проведення Фестивалю здійснює
Організаційний комітет (надалі-Оргкомітет), персональний склад якого
затверджується розпорядженням організатора. У разі необхідності до складу
Оргкомітету вносяться зміни.
 До персонального складу Оргкомітету можуть входити представники
засновників фестивалю, місцевих органів влади, народні депутати
України, провідні діячі культури і мистецтв, керівники підприємств,
установ, організацій сфери культури незалежно від форми власності,
мистецьких проектів.
 Оргкомітет затверджує перелік учасників, програму, дату і місце
проведення, символіку, атрибутику фестивалю, зразки інформаційнорекламної продукції.
 Оргкомітет працює на громадських засадах та самостійно визначає

порядок своєї роботи.
16. Фінансове забезпечення фестивалю:
 Фінансування фестивалю здійснюється за рахунок: місцевого бюджету,
асигнувань, передбачених Міністерство культури України у Державному
бюджеті України на відповідний рік.
 Спонсорських, благодійних та інших надходжень із джерел, не
заборонених законодавством України.
Секретар міської ради

Володимир Губарчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
від 18.09.2019 року № 183-р
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План заходів з підготовки та проведення фестивалю «Баюракова
бартка»
Назва заходу
Виконавці
Термін
виконання
Організація виїзної
Відділи
до 28
вересня
(виносної) торгівлі в
економічного
центрі міста
розвитку,
містобудування,
архітектури,
будівництва та
житловокомунального
господарства
міськвиконкому
Забезпечити постійне
МКП, відділ
постійно
прибирання
містобудування,
архітектури,
центральної частини
будівництва та
міста
житловокомунального
господарства, КП
„Благоустрій”
Забезпечити сценічне
МКП
28-29
озвучення,
вересня
електропідключення
апаратури
Зустріч та супровід
учасників фестивалю
Забезпечити
виготовлення
рекламної продукції та
проведення рекламної
компанії по
проведенню заходів

Забезпечити
організацію та
проведення культурно-концертної
програми

Відділи
міськвиконкому
Відділи туризму та
зовнішніх зв’язків,
інвестиційної
політики
міськвиконкому,
МКП,
редакція газети
«Яремчанський
вісник»
Відділ культури

28-29
вересня
до 25
вересня

28-29
вересня

7

Забезпечити охорону громадського
порядку у місцях проведення
фестивальних заходів

8

Організувати регулювання руху
транспорту та перекриття
автомобільного руху вулицями міста

9

Забезпечити чергування карет
швидкої медичної допомоги

10

Організувати заходи з
протипожежної та техногенної
безпеки у місцях проведення
фестивальних заходів

Секретар міської ради

Яремчанський
відділ поліції
Надвірнянського
відділу поліції
ГУНП
Яремчанський
відділ поліції
Надвірнянського
відділу поліції
ГУНП
КНП «Яремчанська
центральна міська
лікарня», КНП
«Яремчанський
центр первинної
медично-санітарної
допомоги»
Міський відділ
УДСНС України

28-29
вересня

28-29
вересня

28-29
вересня

28-29
вересня

Володимир Губарчук

