
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Г ОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖ АВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

14.12.2014 м. Суми А» 550*-бД

Про обласний фестиваль

Відповідно до частини першої статті 6, статей О , 34, 3 9 Закону' України 
«Про місцеві державні адміністрації», з метою підтримки та розвитку 
аматорського мистецтва, посилення уваги органів виконавчої влади.до проблем 
народної творчості, з нагоди відзначення 25-річниці незалежності України:

1. Провести у 2015-20 і6 роках обласний культуріно^мйстецькйЙ 
фестиваль «Тобі, єдина Україно, натхнення; творчість і любов!».

2. Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення 
обласного культурно-мистецького фестивалю «Тобі, єдина Україно, Натхнення, 
творчість і любов!» та затвердити його персональний склад (додасіься).

3. Організащиному комітету до 15 с і з д  2015 року розробити, та 
затвердити у встайбвлеиому законодавством порядку положення та графік 
Проведення обласного культурно-мистецького фестивалю «Тобі, єдина, Україно, 
натхнення, творчість і любов!».

4. Визначити управління культури і туризму Сумської обласної 
державної адміністрації відповідальним за організацію та. проведення 
обласного культурно-мистецького фестивалю «Тобі, єдина Україно, натхнення, 
творчість і любов!».

5. Районним державним адміністраціям,, рекомендувати: виконавчим 
комітетам міських рад забезпечити проведення II етану обласного культурно- 
мистецького фестивалю « Іобі єдина Україно, наїхненим, іворчісіь і чюбові» 
ва підвідомчих теригЬр&х.

6 Контроль а виконанням цього ролюряджешія *алишаю їа собою

Тимчасово виконуючий обов’язк 
голови Сумської обласної 
державної адміністрації /



А

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови
Сумської обласної держш іої 
адміністрації 
М .Ш .т *  » 550-СД

Склад
організаційного комітету обласного ісультурно-мнстецького 

фестивалю «Тобі, сяйна Україно, натхнення» творчість і любов!»

Мельник 
Олена Петрівна

Г'ришдснко 
Раїса Василівна

Бистрицька 
Євгенія Миколаївна 
Гуріна
Ніна Анатоліївна 

Коршак
Тетяна Миколаївна

Матвієнко 
Тетяна Михайлівна

Терентьев
Владислав Сергійович 

.Шум
В італій Аидрійови ч

начальник управління культури і туризму 
Сумської обласної державної адміністрації, 
голова оргкомітету
заступник начальника-начальник відділу куль
турно-мистецької роботи і навчальних закладів 
управління культури і туризму Сумської облас
ної державної адміністрації, заступник голови 
оргкомітету
головний режисер Сумського обласного науко
во-методичного центру культури і мистецтв 
виконуючий обов’язки директора Сумського 
обласного науково-методичного центру культу
ри. і мистецтв
головний спеціаліст управління Культури і 
туризму Сумської обласної державної адмі
ністрації
начальник відділу народної творчості Сумського 
обласного науково-методичного центру культу
ри і мистецтв, заслужений працівник культури 
України
директор Сумського обласного краєзнавчого 
музею, заслужений працівник культури України
голойа обласного осередку Національної Спілки 
майстрів народного мистецтва України (за 
згодою)

Заступник голови-керівнпк 
апарату Сумської обласної 
державної адміністрації І.С. Боршош

Начальник управління культури і 
ту ризму Сумської обласної . 
державної адмін істра ції Мельник


