Про проведення
IV Львівського обласного фестивалю
“Гомін Лемківщини”
Відповідно до ч. 1 ст. 39 Закону України “Про місцеві державні
адміністрації”, враховуючи звернення Львівської обласної організації
Всеукраїнського товариства “Лемківщина” від 07.05.2018 № 20, з метою
належної підготовки та проведення 25 – 26 серпня 2018 року IV Львівського
обласного фестивалю “Гомін Лемківщини”:
1.
Cтворити організаційний комітет з підготовки та проведення
IV Львівського обласного фестивалю “Гомін Лемківщини” і затвердити його
склад згідно з додатком.
2.
Затвердити План заходів з проведення IV Львівського обласного
фестивалю “Гомін Лемківщини”, що додається.
3.
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 облдержадміністрації
від “____”____________2018 року
№____________________
СКЛАД
організаційного комітету з підготовки та проведення
IV Львівського обласного фестивалю “Гомін Лемківщини”
СТОКОЛОС-ВОРОНЧУК
Оксана Олександрівна

- заступник голови обласної державної
адміністрації, голова оргкомітету

БІЛОУС
Андрій Васильович

- перший заступник голови обласної ради,
заступник голови оргкомітету (за згодою)

МАЙКОВИЧ
Степан Григорович

- голова Львівської обласної організації
Всеукраїнського товариства «Лемківщина»,
заступник голови оргкомітету (за згодою)

ТУРКАЛО
Мирослава Володимирівна

- директор департаменту з питань культури,
національностей
та
релігії
облдержадміністрації, секретар оргкомітету

Члени організаційного комітету:
БЕРЕЗА
Роман Павлович

- директор комунального закладу Львівської
обласної ради “Львівський обласний центр
народної творчості і культурно-освітньої
роботи” (за згодою)

БЕРЕЗЮК
Ольга Миронівна

- т. в. о. директора департаменту внутрішньої
та
інформаційної
політики
облдержадміністрації

ВЕРВЕГА
Тарас Васильович

- голова
постійної
комісії
з
питань
євроінтеграції,
дерегуляції,
зовнішньоекономічної
діяльності,
транскордонного
співробітництва,
агропромислового комплексу та зв’язків з
українцями за кордоном обласної ради
(за згодою)
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ВІЗНЯК
Юрій Ярославович

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

ГИЧКА
Галина Григорівна

- голова Пустомитівської
(за згодою)

районної

ради

ГУТНИК
Володимир Степанович

- голова Зимноводівської сільської
Пустомитівського району (за згодою)

ради

ДМИТРАХ
Мирослав Романович

- перший
заступник
голови
обласної
організації ВТ “Лемківщина” (за згодою)

ДМИТРОВСЬКИЙ
Сергій Юрійович

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

КОКОТАЙЛО
Роман Олегович

- в.о. директора департаменту дорожнього
господарства,
транспорту
та
зв’язку
облдержадміністрації

КРИНИЧАНКА
Наталія Федорівна

- голова Львівської міської
організації
“Фундація
Лемківщини” (за згодою)

МИКИЧАК
Ірина Володимирівна

- директор департаменту охорони здоров’я
облдержадміністрації

СЕРЕДА
Валерій Вячеславович

- начальник
Головного
управління
Національної поліції у Львівській області
(за згодою)

ФЕДИНА
Софія Романівна

- доцент
Львівського
національного
університету ім. Івана Франка, член Президії
громадської спілки “Світова Федерація
Українських
Лемківських
Об’єднань”
(за згодою)

громадської
дослідження
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ФИЛИПІВ
Роман Степанович

- директор
департаменту
політики облдержадміністрації

економічної

ХІМ’ЯК
Роман Іванович

- начальник управління фізичної культури та
спорту облдержадміністрації

ХРУНЬ
Ігор Степанович

- голова
райдержадміністрації

ЦАП
Ольга Любомирівна

- директор КП ЛОР “Телекомпанія “Львів-ТБ”
телеканал “Перший Західний” (за згодою)

Заступник голови

О.О. Стоколос-Ворончук

Пустомитівської

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
голови облдержадміністрації
від “____” _______ 2018 року
№_________________
План заходів
з проведення IV Львівського обласного фестивалю “Гомін Лемківщини”
1. Забезпечити створення рекламного ролика про IV Львівський обласний
фестиваль “Гомін Лемківщини” (надалі – обласний фестиваль) та забезпечити
його трансляцію на каналах КП ЛОР “Телекомпанія “Львів-ТБ” телеканал
“Перший Західний”.
Львівська обласна організація Всеукраїнського
товариства “Лемківщина”,
Світова Федерація Українських Лемківських
Об’єднань,
департамент внутрішньої та
політики облдержадміністрації,

інформаційної

КП ЛОР “Телекомпанія “Львів-ТБ” телеканал
“Перший Західний”
Термін: до 01 серпня 2018 року
2. Забезпечити облаштування автостоянки та місця для гостей обласного
фестивалю.
Зимноводівська сільська рада
Термін: до 24 серпня 2018 року
3. Забезпечити участь волонтерів у проведенні обласного фестивалю.
Львівська обласна організація Всеукраїнського
товариства “Лемківщина”
Термін: 25-26 серпня 2018 року
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4. Розробити програму відкриття та проведення мистецької частини
обласного фестивалю.
Департамент
з
національностей
облдержадміністрації,

питань
та

культури,
релігій

Львівський обласний центр народної творчості і
культурно-освітньої роботи,
Львівська обласна організація Всеукраїнського
товариства “Лемківщина”
Термін: до 06 серпня 2018 року
5. Забезпечити участь художніх колективів та виконавців у мистецькій
програмі обласного фестивалю.
Львівський обласний центр народної творчості і
культурно-освітньої роботи,
Львівська обласна організація Всеукраїнського
товариства “Лемківщина”
Термін: 25-26 серпня 2018 року
6. Забезпечити встановлення сцени, звукової та світлової апаратури для
проведення обласного фестивалю.
Зимноводівська сільська рада,
Львівська обласна організація Всеукраїнського
товариства “Лемківщина”
Термін: 25-26 серпня 2018 року
7. Забезпечити організацію виставки-продажу виробів майстрів народної
творчості Львівщини.
Департамент
з
національностей
облдержадміністрації,

питань
та

культури,
релігій

Львівський обласний центр народної творчості і
культурно-освітньої роботи
Термін: 25-26 серпня 2018 року
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8. Забезпечити присутність медичних служб під час проведення
обласного фестивалю.
Департамент
охорони
облдержадміністрації,

здоров’я

Пустомитівська райдержадміністрація
Термін: 25-26 серпня 2018 року
9. Забезпечити
фестивалю.

пожежну

безпеку

в

місці

проведення

обласного

Головне управління ДСНС України у Львівській
області,
Пустомитівська райдержадміністрація
Термін: 25-26 серпня 2018 року
10. Забезпечити охорону громадського порядку під час проведення
обласного фестивалю.
Головне управління Національної поліції у
Львівській області,
Пустомитівська райдержадміністрація
Термін: 25-26 серпня 2018 року
11. Забезпечити проведення спортивних заходів під час обласного
фестивалю.
Управління фізичної культури та спорту
облдержадміністрації,
Львівська обласна організація Всеукраїнського
товариства “Лемківщина”
Термін: 25-26 серпня 2018 року
12. Забезпечити участь суб’єктів підприємництва в організації виїзної
торгівлі та сувенірної продукції під час проведення обласного фестивалю.
Департамент
економічної
облдержадміністрації,
Пустомитівська райдержадміністрація,
Зимноводівська сільська рада
Термін: 25-26 серпня 2018 року

політики
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13. Забезпечити
проведення
прес-конференції
та
загальний
інформаційний супровід підготовки і проведення обласного фестивалю.
Департамент внутрішньої та інформаційної
політики облдержадміністрації,
КП ЛОР “Телекомпанія “Львів-ТБ” телеканал
“Перший Західний”
Термін: липень-серпень 2018 року

_________________________________________

