
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ управління культури і 

туризму Сумської обласної  

державної адміністрації 

26 січня 2015 року № 13-ОД                                             

 

Положення про обласний культурно-мистецький  

фестиваль «Тобі, єдина Україно, натхнення, творчість і любов!»  
 

І. Загальні положення 
 

1.1. Обласний культурно-мистецький фестиваль «Тобі, єдина Україно, 

натхнення, творчість і любов!» (далі – Фестиваль) – мистецька акція, що 

проводиться одноразово і присвячується 25-й річниці незалежності України. 
 

1.2. Засновником Фестивалю є Сумська обласна державна адміністрація. 
 

1.3. Відповідальним за організацію та проведення Фестивалю є управління 

культури і туризму Сумської обласної державної адміністрації. 
 

1.4. Організаторами Фестивалю є районні державні адміністрації та виконавчі 

комітети міських рад, структурні підрозділи з питань культури районних 

державних адміністрацій і міських рад, комунальний заклад Сумської обласної 

ради - Сумський обласний науково-методичний центр культури і мистецтв   

(далі – Організатори).  
 

ІІ. Мета та завдання Фестивалю 
 

2.1. Головною метою Фестивалю є пропаганда та розвиток національної 

культури. 
 

2.2. Завдання Фестивалю: 

 

2.2.1. Виховання любові до рідної землі шляхом популяризації етнокультурної 

спадщини та регіональних особливостей культури нашого краю. 
 

2.2.2. Вивчення стану місцевих культурних ресурсів. 
 

2.2.3. Подальший розвиток народної творчості та культурно-освітньої роботи, 

створення належних умов для розвитку усіх видів і жанрів аматорського 

мистецтва, творчих об'єднань та клубів за інтересами. 
 

2.2.4. Підвищення виконавської майстерності колективів, збереження та 

розвиток традиційного народного мистецтва, традицій, звичаїв, обрядів. 
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2.2.5. Пошук нових форм і методів культурного обслуговування. 
 

2.2.6. Залучення широкої громадськості і творчої інтелігенції до діяльності 

творчих аматорських колективів.  
 

ІІІ. Організаційний комітет Фестивалю 

 

3.1. Для сприяння Сумській обласній державній адміністрації у реалізації 

державної політики у галузі культури в області нею створений організаційний 

комітет (далі – Оргкомітет). 

 

3.2. Завданнями Оргкомітету є: 

 

3.2.1. Координація діяльності Організаторів з підготовки та проведення 

Фестивалю. 

 

3.2.2. Висвітлення ходу проведення Фестивалю у місцевих засобах масової 

інформації. 

 

3.2.3. Розгляд на своїх засіданнях повідомлень Організаторів з питань, що 

належать до його компетенції. 

 

3.2.4. Аналіз стану проведення Фестивалю у районах і містах області. 

 

3.3. До складу Оргкомітету на громадських засадах входять представники 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, установ та 

закладів культури і мистецтва, творчих спілок. 

 

3.4. Організаційною формою діяльності Оргкомітету є його засідання, що є 

правомочним за умови участі в ньому не менше 2/3 складу. 

 

3.5. Рішення Оргкомітету приймається більшістю голосів його членів, 

присутніх на засіданні, та оформлюється протоколом, що підписується 

головою. 

IV. Умови і порядок проведення Фестивалю 
 

4.1. Фестиваль проводиться у містах та районах області упродовж 2015-2016 

років у два етапи: 

 

I етап (місцевий), проводиться у селах, селищах, містах районного значення. 

Він включає: звіти творчих колективів, вечори-вшанування, святкові вогники, 

вечори-зустрічі, виставки декоративно-ужиткового, фотомистецтва та творів 

сучасного мистецтва. 
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II етап (регіональний), проводиться у районних центрах та містах обласного 

значення з березня 2015 року по травень 2016 року. Складовими частинами 

другого етапу є урочиста чистина, гала-концерт кращих творчих колективів і 

аматорів народної творчості, виставка декоративно-ужиткового, фото-, 

кіномистецтва.  
 

4.2. Учасниками Фестивалю можуть бути заклади культури області незалежно 

від їх підпорядкування та форми власності, кращі художні колективи і окремі 

виконавці, осередки традиційного народного мистецтва та майстри народного 

мистецтва. 
 

4.3. У першу чергу у Фестивалі мають брати участь творчі колективи, які 

носять почесне звання «народний» та «зразковий». Вік учасників не 

обмежується. 
 

4.4. За 2 тижні до проведення II етапу Організатори надсилають Сумському 

обласному науково-методичному центру культури і мистецтв сценарний план, 

програму, запрошення, буклети, прес-релізи. 
 

4.5. Кожен район/місто готує різножанрову програму звітного концерту 

тривалістю 1 година 30 хвилин та виставку образотворчого та декоративно-

ужиткового мистецтва. На виставці можуть бути представлені трудові здобутки 

району/міста. 
 

V. Відзнаки Фестивалю 

 

5.1. За поданням Організаторів найактивніші учасники другого етапу 

Фестивалю нагороджуються дипломами управління культури і туризму 

Сумської обласної державної адміністрації.  

 

5.2. Організатори можуть установлювати власні відзнаки для учасників 

місцевого та регіонального етапів Фестивалю. 

                                                  

5.3. Державними установами і громадськими об’єднаннями, благодійними 

фондами можуть установлюватися заохочувальні призи та відзнаки.  

 

VІ. Фінансові умови 
 

6.1. Фінансування Фестивалю здійснюється за рахунок коштів обласного 

бюджету через управління культури і туризму Сумської обласної державної 

адміністрації, передбачених для фінансування обласних культурно-мистецьких 

заходів, коштів районних та міських бюджетів через структурні підрозділи з 

питань культури районних державних адміністрацій та міських рад. 
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6.2. Для проведення Фестивалю можуть додатково залучатися спонсорські, 

благодійні та інші кошти, не заборонені чинним законодавством України. 
 

6.3. Інформація про державні, приватні підприємства та організації, фізичних 

осіб, які здійснили спонсорські, благодійні та інші внески, не заборонені 

чинним законодавством України, в організацію Фестивалю, за їх згодою, може 

бути висвітлена відповідними засобами масової інформації.  

 

 

 

Заступник начальника- 

начальник відділу культурно- 

мистецької діяльності та  

навчальних закладів                                                              Р.В.Грицаєнко 

 


