Про проведення Фестивалю української
середньовічної культури «Ту Стань! – 2018»
З метою відродження етнічних традицій та розвитку народних ремесел
Сколівського району, підвищення ефективності державного управління у сфері
збереження осередків народного мистецтва, розвитку культурно-туристичної
інфраструктури Карпатського регіону:
1. Провести 3 - 5 серпня 2018 року Фестиваль української
середньовічної культури «Ту Стань! - 2018» у с. Урич Сколівського району
(надалі – Фестиваль).
2. Створити організаційний комітет з підготовки та проведення
Фестивалю і затвердити його склад згідно з додатком.
3. Затвердити заходи з підготовки та проведення Фестивалю, що
додаються.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу
функціональних обов’язків.

Голова

О. М. Синютка

Додаток
до розпорядження голови
обласної державної адміністрації
від «___»_______________ 2018 р.
№______________________
СКЛАД
організаційного комітету з підготовки та проведення
Фестивалю української середньовічної культури «Ту Стань! – 2018»
у с. Урич Сколівського раойну
СТОКОЛОС - ВОРОНЧУК
Оксана Олександрівна

заступник
голови
обласної
державної
адміністрації, голова організаційного комітету

ЛЕПІСЕВИЧ
Ярослав Миронович

перший заступник голови Сколівської районної
державної адміністрації, заступник голови
організаційного комітету

ТУРКАЛО
Мирослава Володимирівна

директор департаменту з питань культури,
національностей та релігій обласної державної
адміністрації, секретар організаційного комітету

Члени організаційного комітету:
АНТОНИК
Уляна Михайлівна

продюсер філії ПАТ «НСТУ»
регіональна дирекція» (за згодою)

«Львівська

БАНДЕРИЧ
Василь Ярославович

директор НПП «Сколівські Бескиди» (за згодою)

БАРКИТ
Євген Євгенович

начальник
Головного
управління
Держпродспоживслужби у Львівській області (за
згодою)

БУЛЕЦА
Валерій Михайлович

директор Сколівського ДЛГП «Галсільліс» (за
згодою)

ВАРГАС
Орислава Остапівна

Підгородецький сільський голова (за згодою)

ВІЗНЯК
Юрій Ярославович

голова постійної депутатської комісії з питань
культури,
історико-культурної
спадщини,
туризму, духовного відродження та засобів
масової інформації Львівської обласної ради (за
згодою)
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ДМИТРОВСЬКИЙ
Сергій Юрійович

начальник Головного управління ДСНС України у
Львівській області (за згодою)

КОМАРНИЦЬКИЙ
Микола Михайлович

начальник Сколівського відділення поліції
Стрийського відділу поліції ГУ НП у Львівській
області (за згодою)

КОТЛЯРЧУК
Андрій Богданович

директор КЗ ЛОР «Адміністрація державного
історико-культурного заповідника «Тустань» (за
згодою)

МАЛИШ
Іван Петрович

начальник Стрийського відділу поліції ГУ НП у
Львівській області (за згодою)

МИКИЧАК
Ірина Володимирівна

директор
департаменту
охорони
обласної державної адміністрації

МОЛОКО
Олег Володимирович

начальник Філії «Сколівський райавтодор» ДП
«Львівський облавтодор» (за згодою)

ПОХМУРСЬКИЙ
Володимир Васильович

директор КЗ ЛОР «Львівський обласний центр
екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф» (за згодою)

РОЖКО
Василь Михайлович

голова
Львівської
обласної
організації «Тустань» (за згодою)

РОМАНИШИН
Микола Стефанович

голова Сколівської районної ради (за згодою)

ТАБАКА
Наталя Михайлівна

начальник управління туризму
обласної державної адміністрації

Заступник голови

здоров’я

громадської

та

курортів

О.О. Стоколос - Ворончук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
обласної державної адміністрації
від «____»_____________2018 р.
№ _______________________
ЗАХОДИ
з підготовки та проведення Фестивалю української середньовічної
культури «Ту Стань! - 2018» у с. Урич Сколівського району
1. Забезпечити розроблення програми Фестивалю української
середньовічної культури «Ту Стань! - 2018» (надалі – Фестиваль) і плану
розташування Фестивалю на місцевості, запрошення учасників, наявність
технічного обладнання, проведення рекламної кампанії.
Комунальний заклад Львівської обласної
ради «Адміністрація державного історикокультурного заповідника «Тустань»,
Львівська обласна громадська організація
«Тустань»
ТЕРМІН: до 25 липня 2018 року
2. Забезпечити проведення Фестивалю за рахунок власних надходжень та
інших джерел фінансування у межах чинного законодавства, організувати
відвідування та екскурсійне обслуговування у Музеї історії Тустані та на
території пам’ятки «Городище літописного міста «Тустань».
Комунальний заклад Львівської обласної
ради «Адміністрація державного історикокультурного заповідника «Тустань»,
Львівська обласна громадська організація
«Тустань»
ТЕРМІН: 3 - 5 серпня 2018 року
3. Забезпечити охорону громадського порядку на території комунального
закладу Львівської обласної ради «Адміністрація державного історикокультурного заповідника «Тустань» та на під’їзних шляхах до нього під час
проведення Фестивалю.
Стрийський відділ поліції ГУ НП у
Львівській області
ТЕРМІН: 3 - 5 серпня 2018 року
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4. Забезпечити роботу реанімобіля та машини швидкої медичної допомоги
у місці проведення Фестивалю.
Львівський обласний центр екстреної
медичної
допомоги
та
медицини
катастроф
ТЕРМІН: 3 - 5 серпня 2018 року
5. Забезпечити пожежну безпеку в місці проведення Фестивалю та
прилеглих лісових масивах.
Служба цивільного захисту Сколівського
району
ТЕРМІН: 3 - 5 серпня 2018 року
6. Забезпечити наявність пожежного автомобіля в місці проведення
Фестивалю для забезпечення пожежної безпеки.
НПП «Сколівські Бескиди»
ТЕРМІН: 3 - 5 серпня 2018 року
7. Забезпечити розміщення наметового містечка для відвідувачів
Фестивалю.
Сколівський ДЛГП «Галсільліс»
ТЕРМІН: 3 - 5 серпня 2018 року

__________________________________________________________________

