
УКРАЇНА 
КОЛОМИЙСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

від м. Коломия № 

Про Фестиваль-конкурс 
дитячого естрадного 
мистецтва «Зорепад» 

Відповідно до Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про 
культуру», та з метою підтримки, розвитку та популяризації вокального 
мистецтва, збагачення юних виконавців естрадної пісні новими творчими 
здобутками: 

1. Провести 10-11 червня 2017 року Фестиваль-конкурс дитячого 
естрадного мистецтва «Зорепад». 

2. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та проведення 
Фестивалю (додається). 

3. Затвердити програму Фестивалю (додається). 

4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання 
розпорядження покласти на головного відповідального виконавця -
відділ культури райдержадміністрації. 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови 
рапдер адміністрації Л. Михайлишин. 

Голова районної державної 
адміністрації Любомир Глушков 



СКЛАД 
ганізаційного комітету з підготовки та проведення 

ести вал ю-коикурсу дитячого естрадного мистецтва 
«Зорепад» 

- голова Коломийської районної державної 
адміністрації, співголова оргкомітету 

- голова Коломийської районної ради, 
співголова оргкомітету 

- методист центру культосвітньої роботи і 
народної творчості відділу культури 
районної державної адміністрації, секретар 
оргкомітету 

Глушкс 

Любом І 'КСШОВИЧ 

Дячук 

Роман В ч ьович 

Косюк Ганна Р іівна 

Андрійч 
Любом« нколайович 

Білейчл 
Остап Р о в ич 

Елизнн 

Валент иісолаївна 

Вацик Ігор Яр ович 

Члени оргкомітету: 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження 
райдержадміністрації 
відчаї 

- голова комісії з питань духовності, 
культури, туризму, молоді та спорту 
Коломийської районної ради (за згодою) 

- начальник Коломийського відділу поліції 
Головного управління Національної поліції 
Івано-Франківської області, майор поліції 

- головний редактор газети «Вільний голос» 
(за згодою) 

- начальник Коломийського міськрайонного 
відділу УДСНС в Івано-Франківській області 

- директор філії «Коломийський МРЕМ» 
ПАТ «Прикарпаттяобленерго» 

- в. о. начальника управління освіти, молоді 
та спорту районної державної адміністрації 

- головний лікар комунального закладу 
Коломийської районної ради «Коломийський 
районний центр первинної медико-
санітарної допомоги» 

Пахруп 

ІгорДм и ч 

Дем'ян 

ОлегМ ович 

Джалаї Богдан л йлович 



Диблю 
Любом Васильович 

Кобилі :» іса 
АллаР > ьфівна 

Костю і 
Романі іайович 

Кравчу 

Г а н н а ! івна 

Мандри Уляна І в івна 

- начальник відділу організаційної роботи, 
інформаційної діяльності та комунікацій з 
громадськістю районної державної 
адміністрації 

- режисер центру культосвітньої роботи і 
народної творчості, заслужена артистка 
України 

- голова комісії з питань бюджету, фінансів 
та податків Коломийської районної ради 
(за згодою) 

- начальник фінансового управління 
районної державної адміністрації 

- начальник відділу культури Коломийської 
міської ради (за згодою) 

Мартиі 

Вікторі п о р і в н а 

Михаш 

Любов ша 

Приход 

Тамара шлівна 

С л юза р 

Ігор Бо' ович 

Федор Людми 'рівна 

- головний редактор газети «Дзеркало 
Коломиї» (за згодою) 

- заступник голови Коломийської районної 
державної адміністрації 

- головний редактор ТРК «НТК» (за згодою) 

- Коломийський міський голова (за згодою) 

- начальник відділу культури Коломийської 
районної державної адміністрації 

Началь від; ілу культури 
районні чанної адміністрації Людмила Федор 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження 
райдержадміністрації 
від УЬ 

Програма 
Фестивалю-конкурсу дитячого 

естрадного мистецтва «Зорепад» 

10 червня 2017року Міський палац культури 
«Народний дім» м. Коломия 

10.00 год. - жеребкування учасників фестивалю 

11.00 год. - відкриття фестивалю 

11.30 год. - конкурсна програма колективів сучасного хореографічного 
мистецтва 

15.00 год. - конкурсна програма колективів та виконавців пісенного жанру 

11 червня 2017 року Площа Відродження м. Коломия 

16.00 год. - Гала-концерт переможців та гостей фестивалю 

21.00- 23.00 год. - молодіжна забава за участю співака-шоумена Гуцула 
Хулігана - Василя Мельниковича 

Начальник відділу культури 
районної державної адміністрації Людмила Федор 


