\\Zagviddil\Document\Vnytr_polityka\Rospor\2009\Глиняни_R.doc
file_0.png

file_1.wmf


УКPАЇНА
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

ГОЛОВИ ЗОЛОЧІВСЬКОЇ PАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ AДМІНІСТРАЦІЇ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Від  26 лютого 2010 р.  № 60

м.Золочів


Про підготовку та проведення 
екологічного етнофестивалю
 "Еко-фест Глиняни"


	Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" від 10.01.2002 р. № 2918-III, Закону України "Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства" від 17.01.2002 р. № 2988-III, Закону України "Про альтернативні джерела енергії" від 20.02.2003 р. № 555-IV, Закону України  "Про енергозбереження" від 01.07.1994 року         № 74/94-ВР, Закону України "Про приєднання України до Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер" від 01.07.1999 року              № 801-XIV, Закону України "Про ратифікацію Протоколу про воду та здоров'я до Конвенції про охорону та використання транскордонних водотоків та міжнародних озер 1992 року" від 09.07.2003 р. № 1066-IV, ст. 11 Закону України "Про туризм" від 18.11.2003 року № 1282-IV, постанови КМУ "Про затвердження Списку історичних населених місць України"  від 26.07.2001 р. № 878, Загальнодержавної Програми розвитку малих міст, затвердженої Законом України "Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку малих міст" від 04.03.2004 р. № 1580-IV, постанови КМУ "Про затвердження Державної програми збереження, відродження і розвитку народних художніх промислів на період до 2010 року" від 23.05.2007 р. № 768, розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації "Про підготовку та проведення екологічного етнофестивалю "Еко-фест Глиняни" у Золочівському районі" від 09.02.2010 р. № 71/0/5-10 та з метою розвитку соціально-культурної інфраструктури Карпатського регіону Львівської області та Золочівського району, зокрема,  відродження етнічних традицій та розвитку народних ремесел Золочівщини, організації змістовного дозвілля дітей та молоді:

1. Провести з 10 по 11 липня 2010 року у місті Глиняни екологічний                          етнофестиваль "Еко-фест Глиняни".

2. Створити районний організаційний комітет з підготовки та проведення                 екологічного етнофестивалю "Еко-фест Глиняни" (надалі оргкомітет) та затвердити його склад згідно з додатком.

3. Затвердити Положення про підготовку та проведення екологічного етнофестивалю "Еко-фест Глиняни", що додається.

4. Затвердити заходи з підготовки та проведення екологічного етнофестивалю "Еко-фест Глиняни", що додаються.

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 



(підпис, печатка) 				Василь Фенчак






























Додаток 
 							         до розпорядження голови
         райдержадміністрації
         						    від __________2010 р.№_____

Склад
районного організаційного комітету з підготовки та проведення
екологічного етнофестивалю "Еко-фест Глиняни" 

Фенчак
Василь Іванович
–
голова Золочівської райдержадміністрації, співголова оргкомітету
Золотник
Борис Андрійович
–
голова Золочівської районної ради, співголова оргкомітету (за згодою) 
Закала
Іван Ярославович
 –
заступник голови райдержадміністрації, керівник апарату, секретар оргкомітету

Члени оргкомітету:


Адамик
Микола Петрович
–
начальник Золочівського РЕМ (за згодою)
Байовський
Юрій Іванович
–
начальник Золочівського РВ ГУ МНС України у Львівській області (за згодою)
Бандровська
Марта Григорівна
Бартошик
Володимир Зіновійович
–

–
ПП "Бандровська" (за згодою)

начальник відділу освіти Золочівської райдержадміністрації
Барчук
Роман Володимирович
–
начальник відділу регіонального розвитку,  містобудування та архітектури Золочівської райдержадміністрації
Білінська
Ірина Василівна
–
голова молодіжної районної організації Української народної партії (за згодою)
Бомк 
Роман Федорович

Варещук
Володимир Миколайович
–


–
начальник філії "Золочівський райавтодор"                 ДП "Львівоблавтодор" ВАТ  ДАК "Автомобільні дороги України" (за згодою) 
ПП "Західний Буг" (за згодою)
Венгер 
Михайло Богданович
–
директор МКП "Золочівводоканал" (за згодою)
Герасимяк
Мирослава Зеновіївна
–
заступник міського голови м. Глиняни (за згодою)

Грицай
Роман Володимирович
–
начальник юридичного відділу апарату Золочівської райдержадміністрації
Гріщенко 
Віктор Анатолійович
–

директор Поморянського професійного ліцею 
(за згодою)
Гучко 
Роман Юрійович 
–
начальник відділу ведення Державно реєстру виборців апарату Золочівської райдержадміністрації 
Драп'ятий 
Богдан Михайлович
–
голова правління Золочівської райспоживспілки
(за згодою)
Жуківський 
Мирон Семенович
–
директор Золочівського професійного ліцею 
(за згодою)
Жулин
Ярослав Євгенович
–
директор Золочівського коледжу (за згодою)
Завальнюк
Євген Мирославович
–
заступник директора Золочівської дитячо-юнацької спортивної школи (за згодою)
Задорожний
Ігор Іванович
–
командир військової частини 1022 (за згодою)
Залужець
Юлія Володимирівна
–
начальник відділу житлово - комунального господарства Золочівської райдержадміністрації
Казьмір 
Оксана Михайлівна
–
головний спеціаліст сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю, у справах преси та інформації апарату Золочівської районної державної адміністрації
Карнківський 
Ярослав Антонович 
–
отаман козацького навчально - вишкільного полку "Золочів" (за згодою)
Карнидал 
Андрій Ігорович
–
Головний спеціаліст відділу культури та туризму Золочівської райдержадміністрації
Климук
Ольга Миронівна 
–
завідувач сектору у справах сім'ї та молоді Золочівської райдержадміністрації
Козак 
Дмитро Володимирович
–
начальник Золочівського управління водного господарства (за згодою)
Круглик 
Михайло Андрійович
Куть 
Михайло Васильович
–

–
Глинянський цегельний завод (за згодою)

директор державного підприємства "Золочівське лісове господарство" (за згодою)
Лапсюк
Михайло Федорович
–
редактор Золочівської районної газети "Народне слово" (за згодою)
Легкий
Володимир Іванович
Леськів 
Олег Васильович
–

–
декан Золочівського деканату УПЦ-КП  (за згодою)

заступник голови Золочівської районної державної адміністрації 
Майкут
Дмитро Володимирович
Масник 
Петро Володимирович
–

–
священик УГКЦ м. Глиняни (за згодою)

директор ТзОВ "Карпатські мінеральні води" (за згодою)
Масник 
Юрій Романович 
–
голова районної організації Всеукраїнської молодіжної громадської організації "Батьківщина молода" (за згодою)
Маланюк
Анна Миронівна
–
начальник управління економіки Золочівської  райдержадміністрації 
Малиновська 
Наталія Орестівна
–
начальник служби у справах дітей Золочівської райдержадміністрації 
Малиновський 
Орест Ярославович
–
директор Золочівського районного центру зайнятості
Маркевич 
Наталія Орестівна 
–
директор Золочівського районного центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді 
(за згодою)	
Мартинова
Світлана Анатоліївна 
Меліш 
Петро Васильович
–

–
ТзОВ "ЕНВІ" (за згодою)

начальник управління Держкомзему у Золочівському районі (за згодою) 
Микулишин 
Віктор Михайлович
–
начальник управління агропромислового розвитку Золочівської райдержадміністрації
Миханцьо 
Ростислав Володимирович
–
адміністратор дозвільного офісу Золочівської  райдержадміністрації
Мудра
Галина Зіновіївна
–
начальник фінансового управління Золочівської  райдержадміністрації 
Нагуляк
Богдан Васильович
Наливайко 
Світлана Миколаївна
–

–
–
керуючий корпорації "Енергоресурс-інвест" (за згодою)
заступник директора ТзОВ "Насорох" (за згодою)
Нижник
Ігор Миколайович
–
заступник голови Золочівської райдержадміністрації
Новосад 
Галина Миколаївна
–
директор ПП "Галкомсервіс" (за згодою)
Павлюк
Микола Васильович
–
директор Золочівського технікуму філії Львівського державного аграрного університету (за згодою)
Пастушок 
Володимир Петрович
–
начальник управління статистики у Золочівському районі (за згодою)
Перейма
Олег Ярославович
–
начальник відділу розвитку інфраструктури Золочівської  райдержадміністрації
Петришин 
Ольга Адамівна
–
директор Золочівського районного центру дитячої та юнацької творчості (за згодою)
Пиріг
Богдан Петрович
–
священик УПЦ-КП м. Глиняни (за згодою)

Поленський
Юрій Ярославич
–

генеральний директор ПП "Студія Фора"
Починок
Андрій Іванович
–
ПП "Княжі лани" (за згодою)

Примаченко 
Юрій Петрович

командир військової частини 1529 (за згодою)

Процак
Орися Петрівна
–
голова молодіжної районної організації КУН 
(за згодою)
Пупа
Олег Васильович

Рачок 
Олександр Степанович  
–


–
директор ТзОВ "Улар" (за згодою)


командир військової частини 3007 (за згодою) 
Решітник
Микола Федорович
–
начальник відділу культури та туризму Золочівської  райдержадміністрації 
Сагатий 
Микола Васильович
–
завідувач сектору з питань фізичної культури та спорту Золочівської райдержадміністрації
Садова
Олеся Олегівна
–
директор ПП "Студія Фора"
Смаль 
Євген Михайлович
–
начальник Золочівського РВ ГУ МВС України у Львівській області (за згодою)
Смольчук
Михайло Петрович
–
начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій Золочівської райдержадміністрації 
Синявська
Сусанна Андріївна
–
директор ВПУ № 75 с. Червоне (за згодою)
Скріпічайко
Василь Омелянович

Сукмановський 
Михайло Романович
–


– –
заступник директора ТзОВ "Енеко ресурс", виконавчий директор громадської організації "Глиняни" (за згодою)
декан Золочівського деканату УГКЦ (за згодою)
Супрун
Володимир Вікторович
Сюта 
Богдан Сергійович
–

–

заступник президента корпорації "Енергоресурс-інвест" (за згодою)
головний лікар Золочівської центральної районної лікарні (за згодою) 
Тимняк
Михайло Михайлович
–
міський голова м. Глиняни (за згодою)
Торський
Ігор Іванович
–
директор КП "Редакція радіомовлення і телебачення Золочівської районної ради Львівської області" (за згодою)
Тюрдьо 
Олег Іванович
–
лісничий ДП " Галсільліс " (за згодою)
Худзей 
Микола Миколайович
–
директор Золочівської агенції регіонального розвитку (за згодою)
Цибрій 
Ігор Анатолійович
–
голова Золочівського осередку Молодий Народний Рух (за згодою)
Цяпало
Андрій Михайлович
–
начальник Золочівського районного відділу ДАІ 
(за згодою)
Швець
Стефанія Ярославівна
–
заступник керівника апарату, начальник відділу організаційно-кадрової роботи апарату Золочівської райдержадміністрації
Шевчук
Юрій Федорович 
–
головний спеціаліст управління економіки Золочівської райдержадміністрації 
Шептицький 
Зеновій Стахович
–
начальник філії Золочівського управління по експлуатації газового господарства ВАТ "Львівгаз" (за згодою) 

Юськевич 
Олександра Євстахівна
–
голова Всеукраїнського товариства "Просвіта" 
ім. Т. Шевченка (за згодою)
Яким
Богдан Миколайович
–
перший заступник голови Золочівської  райдержадміністрації 

Заступник голови 
райдержадміністрації,
керівник апарату		 							Іван Закала

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
райдержадміністрації
від___________2010р.№__
Положення
про підготовку та проведення екологічного етнофестивалю  
"Еко-фест Глиняни"

Мета етнофестивалю "Еко-фест Глиняни"

Метою фестивалю є :
–  відродження старовинного міста Глиняни, його культурної, історичної спадщини, народних ремесел, звичаїв та традицій;
–  застосування екологічних, енергозберігаючих технології для системи питного водопостачання населених пунктів і промислових підприємств та впровадження біологічного очищення вод і стоків з використанням активного мулу;
–   популяризація застосування локальних очисних споруд;
–  залучення інвестицій в розвиток інфраструктури Золочівського району і зокрема житлово-комунального господарства;
–   створення умов для розвитку екологічної етнографічно-історичної освіти та виховання молоді;
–  залучення різних верств населення, в тому числі і молоді до вирішення природоохоронних, історико-етнографічних, науково-дослідницьких проблем краю;
–  привернення уваги  громадськості щодо покращення стану басейнів річок   Золочівщини;
–   сприяння охороні  довкілля та розвитку природно-заповідного фонду району;
–  презентація рекреаційної та інвестиційної привабливості Золочівського району;
–   розвиток екологічного туризму на Золочівщині;
– презентація народних ремесел та представлення творчих колективів та естрадних виконавців  краю;
–  залучення широких верств населення до заняття фізичною культурою та спортом.

Завдання етнофестивалю "Еко-фест Глиняни":

–  сприяти відродженню міста Глиняни;	
  – застосувати екологічні, енергозберігаючі технології для системи питного водопостачання населених пунктів і промислових підприємств та впровадження біологічного очищення вод і стоків з використанням активного мулу;
– покращити екологічний стан басейну річок Золочівського району;
– ознайомити потенційних інвесторів із самобутньою культурою та перспективами розвитку Львівщини та Золочівського  району;
– залучити інвестиції в розвиток інфраструктури Золочівського району; 
– привернути увагу громадськості до перспектив розвитку туристичного потенціалу Львівщини та Золочівщини зокрема;
– підтримати розвиток сфери послуг Золочівщини, зокрема, інфраструктуру туристичної галузі;
– напрацювати нові форми дозвілля громадян, зокрема, молоді;
– ознайомити гостей і туристів з історичною спадщиною Золочівського краю; 
– підтримати обдарованих дітей та молодь Золочівщини;
– підтримати відродження етнічних традицій та розвиток традиційних ремесел Золочівського району; 
– розвивати фізичну культуру та спорт.

 Організатори етнофестивалю "Еко-фест Глиняни":

Львівська обласна державна адміністрація:
– головне управління житлово-комунального господарства обласної державної адміністрації;
– головне управління промисловості та розвитку інфраструктури обласної державної адміністрації;
– головне управління економіки облдержадміністрації; 
– відділ міжнародних відносин управління міжнародного співробітництва та євроінтеграції головного управління економіки облдержадміністрації;
– головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації;
– управління культури та туризму облдержадміністрації;
– управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації; 
– управління у справах сім'ї та молоді облдержадміністрації;
– служба у справах дітей облдержадміністрації;
– управління освіти і науки облдержадміністрації;
– головне управління охорони здоров'я облдержадміністрації;
– Державний комітет України по водному господарству;
– Львівське обласне виробниче управління водного господарства. 	
Золочівська районна державна адміністрація:
– відділ розвитку інфраструктури райдержадміністрації;
– управління економіки райдержадміністрації;
– відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації;
– відділ культури та туризму райдержадміністрації;
– відділ регіонального розвитку, містобудування та архітектури районної  державної адміністрації;
– відділ житлово-комунального господарства райдержадміністрації;
– сектор з питань внутрішньої політики, у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації;
– відділ освіти райдержадміністрації;
– служба у справах дітей райдержадміністрації;
– сектор у справах сім'ї та молоді райдержадміністрації;
– відділ з питань надзвичайних ситуацій райдержадміністрації;
– сектор  з питань фізичної культури та спорту райдержадміністрації;
– управління  Держкомзему у Золочівському районі (за згодою);
– Золочівська центральна районна лікарня (за згодою);
– Золочівське управління водного господарства;
– Золочівська районна рада (за згодою);
– Глинянська міська рада Золочівського району (за згодою);
– міські, селищна, сільські ради Золочівського району (за згодою);
– корпорація "Енергоресурс-інвест";
– Золочівське районне козацьке товариство Українського Реєстрового Козацтва "Полк ім. М. Шашкевича" (за згодою);
– Золочівська районна організації Всеукраїнського товариства "Просвіта"               ім. Т.Шевченка (за згодою);
– козацький навчально-вишкільний полк "Золочів" (за згодою);
– Золочівська районна організація "Союз українок" (за згодою);
           – громадська організація "Глиняни" (за згодою);                                        	
– молодіжні громадські організації та політичні партії району (за згодою).
      
  	Робочі органи етнофестивалю "Еко-фест Глиняни":
       	
 Робочими органами етнофестивалю "Еко-фест Глиняни" є організаційні комітети, склад яких затверджений розпорядженням голови облдержадміністрації та райдержадміністрації і робочі групи.
          
Терміни проведення етнофестивалю"Еко-фест Глиняни":

Організаційні заходи: листопад 2009 року – липень 2010 року.
Заходи програми етнофестивалю "Еко-фест Глиняни" з 10 по 11 липня 2010 року.

Місце проведення етнофестивалю"Еко-фест Глиняни": 

Заходи етнофестивалю "Еко-фест Глиняни" відбуваються на території Золочівського району, зокрема,  на території Глинянської міської ради. 

Основні ідейно-творчі напрямки етнофестивалю "Еко-фест Глиняни":

– відродження старих міст;
– посилення природоохоронних заходів;
– транскордонне співробітництво;
– розвиток туристичної галузі;
– популяризація місцевої історії та культурної спадщини;
– розвиток місцевих традицій, зокрема, традиційних ремесел;
– творчість дітей та молоді Золочівського району;	
– відродження духовності; 
– розвиток фізкультури та спорту.

Заходи етнофестивалю "Еко-фест Глиняни" включатимуть:

– проведення Дня Золочівського району;
– проведення міжнародних екологічних конференцій;
– презентація Львівської області та Золочівського району;
– залучення інвестицій, спрямованих на покращення екологічного стану Золочівського району: ефективної роботи очисних споруд; каналізування населених пунктів; розробку проектів та винесення в натуру водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об'єктів; покращення якості води річок; ліквідація,  знешкодження та  складування твердих побутових відходів; 
– презентація виробів майстрів образотворчого та ужиткового мистецтва (майстер-класи: ковалі, гончарі, різьбярі, художники, вишивальники, кухарі, пекарі); ярмарки традиційних ремесел, презентації, виставки, інсталяційні проекти; показ народних традицій сіл Золочівщини;
– екскурсії: у замки "Золотої підкови Львівщини" та по старовинних замках Золочівщини;  у музей-садибу М.Шашкевича в селі Підлисся; музей-криївку у селі Гавареччина; у Золочівський некрополь та по місту Золочеву; старовинні храми – пам'ятки архітектури Золочівщини; 
– насичені музичні програми: творчі звіти колективів художньої самодіяльності культосвітніх установ району  "Барви рідного краю"; міжнародний конкурс хорового співу; конкурс вокалістів серед дітей; показ творчості гостей; концерт старовинної музики; виступи дитячих творчих колективів; концерт козацьких творчих колективів та естрадних виконавців; дискотеки; феєрверки та щоденний гала-концерт; 
– спортивні змагання (міжобласний турнір з міні-футболу, волейбольний турнір, пляжний волейбол), козацькі забави.
	
Фінансування етнофестивалю"Еко-фест Глиняни":

Заходи етнофестивалю "Еко-фест Глиняни" фінансуються за рахунок:
–  коштів спонсорів;
– коштів підприємців, які беруть участь у етнофестивалі;
– коштів Львівського обласного, Золочівського районного та Глинянського міського бюджетів;
– коштів міжнародних фондів.















ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
райдержадміністрації
від  _______2010р. № _____

Заходи
з підготовки та проведення екологічного етнофестивалю "Еко-фест Глиняни"

1. Забезпечити наповнення веб-сторінки по підготовці та проведенні етнофестивалю на території Глинянської міської ради.
До 20 лютого 2010 року
І. Закала, Р. Миханцьо, Р. Гучко, 
Ю. Шевчук, В. Супрун      

2. Підготувати лист-пропозицію перспективним спонсорам фестивалю. Розіслати.
До 20 березня 2010 року			І. Закала, В. Супрун	

3. Розробити план-схему проведення етнофестивалю на території Глинянської міської ради.
До 20 березня 2010 року
Б. Яким, Р. Барчук, Р. Миханцьо, 
В. Зарічний
	
4. Розробити дизайн інформаційних щитів, які будуть встановлені на межі району зі сторони міст: Львова, Тернополя, Бродів, Буська та найти підрядника для їх виготовлення.			
До 30 березня 2010 року
І. Закала, В. Супрун	

	5. Розробити атрибутику фестивалю (логотип, уніформа волонтерів, прапор фестон, сувенірна продукція, квитки).
	До 30 березня 2010 року			І. Закала, В. Супрун

6. Підготувати типові договіри-заявки на участь у фестивалі.				До 20 березня 2010 року			І. Закала, Р. Грицай, П. Масник
	
7. Підготувати лист-запрошення до участі в фестивалі екологічним організаціям (державним і недержавним) та підприємствам-виробникам продукції екологічного спрямування (виробники мінеральних вод). Перелік розсилки. Розіслати.
До 20 березня 2010 року 			І. Закала, В. Супрун, О. Маріт
	
8. Підготувати лист-запрошення до участі в фестивалі підприємствам-виробникам екологічно-чистих харчових продуктів. Перелік розсилки. Опрацювати.
До 30 березня 2010 року			І. Закала, В. Супрун, А. Ганчо

        9. Подати в оргкомітет пропозиції щодо виділення коштів на проведення етнофестивалю.
До 20 березня2010 року
І. Закала, Г. Мудра, В. Супрун

       10. Розробити заходи з озеленення берегових смуг річок на території Глинянської міської ради.			
До 1 квітня 2010 року
І. Нижник, Р. Барчук, Д. Козак, 
М. Тимняк
11. Підготувати звернення до голів міст обласного значення, районних державних адміністрацій, районних рад Львівської області взяти участь у підготовці та проведенні етнофестивалю.
До 13 квітня 2010 року
І. Закала, С. Швець

12. Підготувати звернення до зацікавлених організацій Республіки Польща, Республіки Білорусь, обласних державних адміністрацій, підприємств, установ, організацій з пропозицією взяти участь у підготовці та проведенні етнофестивалю.
До 15 квітня 2010 року
Б. Золотник, Н. Явна

        13. Визначити підрядні організації по підготовці і проведенню фестивалю (сцена, звук, артисти, реклама).
	До 1 травня 2010 року			І. Закала, В. Супрун

        14. Скласти списки відомих людей, вихідців із території місцевих рад і запросити їх на етнофестиваль. Списки відомих людей подати в оргкомітет.		
До 1 травня 2010 року
О. Леськів, Б. Золотник, міські, селищний, сільські голови

        15. Розробити туристичні маршрути по Золочівському району. Перелік маршрутів представити в оргкомітет.
До 10 травня 2010 року
О. Леськів, М. Решітник

        16. Організувати проведення інвентаризації місцевих ремесел і представлення їх на етнофестивалі 10 – 11 липня 2010 року. Поіменний перелік народних ремесел населених пунктів району подати в оргкомітет. 			
До 20 травня 2010 року
О. Леськів, М. Решітник, В. Бартошик,
міські, селищний, сільські голови

        17. Розробити схему поселення туристів у місті Глиняни.		 
До 30 травня 2010 року
О. Леськів,  М. Решітник, М. Тимняк

18. Забезпечити проведення інвентаризації пісенно-музичного мистецтва кожного населеного пункту району. Матеріали інвентаризації представити в оргкомітет. 	
До 30 травня  2010 року	
О. Леськів, М. Решітник, В. Бартошик, міські, селищний, сільські голови

        19. Провести водопровідну мережу на фестивальне поле.		
До 30 травня 2010 року	
Б. Яким, І. Ніронович, М. Тимняк, 
І. Качмар
        20. Провести електромережу на фестивальне поле.
	До 30 травня 2010 року			Б. Яким, І. Ніронович, М. Адамик
	
        21. Провести День Золочівського району 2010 року. Пропозиції щодо проведення презентації району подати в оргкомітет. 
До 1 червня 2010 року
Б. Золотник, міські, селищний, сільські голови

        22. Підготувати перелік зелених агроосель для розміщення туристів під час проведення етнофестивалю. Інформацію щодо агроосель подати в оргкомітет і розмістити на веб-сторінці етнофестивалю.
До 1 червня 2010 року 	
О. Леськів, М. Решітник, М. Худзей, 
І. Закала, М. Тимняк

        23. Розробити схеми маршрутів пасажирських перевезень по території району під час проведення етнофестивалю та подати в оргкомітет. 			
До 1 червня 2010 року
Б. Яким, О. Перейма, Б. Наливайко
         
        24. Забезпечити відпочинок і дозвілля дітей та молоді. Пропозиції подати в оргкомітет.
До 1 червня 2010 року
О. Леськів, Н. Маркевич, Н. Малиновська 
О. Климук

        25. Розробити сценарій проведення етнофестивалю. Пропозиції подати в оргкомітет.
До 1 червня 2010 року
О. Леськів, М. Решітник, А. Карнидал,
В. Супрун

        26. Облаштувати та покращити гідротехнічний стан русла річки, впорядкувати прилеглу територію, озеро, меліоративні канали.
До 1 червня 2010 року
Б. Яким, Р. Барчук, Д. Козак, М. Тимняк,
І. Нижник, І. Ніронович, І. Качмар

       27. Розробити заходи по підбору колективів художньої самодіяльності району та їх репертуару для участі в етнофестивалі.
До 20 червня 2010 року
О. Леськів, М. Решітник

        28. Розробити план заходів щодо огляду творчих звітів колективів художньої самодіяльності району "Барви рідного краю".
До 20 червня  2010 року
О. Леськів, М. Решітник
      
        29. Забезпечити виготовлення лавок на 1000 місць для розсаджування людей на фестивальному полі. 
До 1 липня 2010 року	
Б. Яким, М. Куть, О. Тюрдьо

        30. Вжити заходів щодо приведення до належного стану загальноосвітніх навчальних закладів, гуртожитків Золочівського сільськогосподарського технікуму, професійних ліцеїв до прийому гостей та забезпечити їх постільною білизною.		 
До 1 липня 2010 року
О. Леськів, В. Бартошик, О. Гріщенко, 
М. Павлюк, М. Жуківський, С. Синявська

        31. Облаштувати на фестивальному полі у місті Глиняни  спортивні майданчики.	
До 1 липня 2010 року
О. Леськів, М. Сагатий, Б. Лісовик,               П. Мациборок, М. Тимняк, В. Супрун

        32. Впорядкувати та привести до належного естетичного, санітарного стану прибудинкові території, дитячі і спортивні майданчики, сквери, кладовища, братські могили, інші військові поховання; забезпечити відновлення пам'ятників, могил обелісків, облаштувати інші пам'ятні місця, пов'язані з героїчним минулим українського народу за свободу і незалежність України. 			
До 1 липня 2010 року
О. Леськів, міські, селищний, сільські 
голови
	
        33. Виготовити та встановити дерев'яні туалети.
До 1 липня 2010 року
Б. Яким, О. Перейма, М. Куть, І.Ніронович, лісопереробні підприємства

        34. Виготовити та встановити металічні смітники.
До 1 липня 2010 року
Б. Яким, Р. Барчук, В. Зарічний, М. Куть І.Ніронович

        35. Провести ремонт дороги "Заставне-Глиняни".
	До 1 липня 2010 року			Б. Яким, Р. Бомк

        36. Провести ремонт під'їзної дороги та провести благоустрій прилеглих територій.
До 1 липня 2010 року
Б. Яким, Р. Бомк, І. Ніронович, М. Тимняк
        37. Провести ремонт комунальних доріг м. Глиняни.
	До 1 липня 2010 року			Б. Яким, Р. Бомк, М. Тимняк

        38. Організувати роз'яснювальну роботу щодо залучення громадськості до прибирання та благоустрою території району та місць, де будуть відбуватись святкові заходи; забезпечити впорядкування прилісових смуг, організувати порізку сухих дерев, прилеглих до придорожніх смуг; впорядкувати огорожі біля садиб та фасади приватних будинків. 	
До 1 липня 2010 року
Б. Яким, І. Нижник, І. Закала, М. Куть,           О. Тюрдьо, О. Леськів, М. Тимняк,
міські, селищний, сільські голови
        39. Провести обкос ділянок фестивального поля.
До 1 липня 2010 року
І. Нижник, В. Микулишин, М. Тимняк, 
В. Супрун

        40. Забезпечувати веб-сторінку проведення етнофестивалю матеріалами про Золочівський край, його історію, народні ремесла, творчі колективи. 	
До 1 липня 2010 року
І. Закала, С. Швець, Р. Гучко, Р. Миханцьо, Ю. Шевчук, Н. Явна

        41. Забезпечити облаштування наметового містечка на фестивальному полі для проживання волонтерів та розміщення допоміжних служб.
На період проведення етнофестивалю
І. Закала, О. Рачок, І. Задорожний,           Ю. Примаченко, М. Тимняк,

        42. Встановити і облаштувати сцену та забезпечити озвучення культурно-мистецьких заходів.
На період проведення етнофестивалю
І. Закала, М. Решітник, А. Карнидал, 
В. Супрун

        43. Забезпечити обладнання дитячих майданчиків.
На період проведення етнофестивалю
О. Леськів, Н. Маркевич, Н. Малиновська О. Климук

         44. Провести ярмарку сільськогосподарських підприємств району. 
Під час проведення 
етнофестивалю
І. Нижник, В. Микулишин

         45. Вжити заходів для забезпечення електроенергією фестивального поля на території Глинянської міської ради під час проведення культурно-мистецьких заходів.  
На період проведення етнофестивалю
Б. Яким, О. Перейма, М. Адамик, М. Тимняк, І. Ніронович
 
         46. Забезпечити участь підприємств громадського харчування району у виїзній торгівлі у місті Глиняни.
На період проведення етнофестивалю
Б. Яким, А. Маланюк, Б. Драп`ятий, 
І. Ніронович

        47. Забезпечити належне представлення місцевих рад району на етнофестивальі (виготовлення і встановлення дерев'яних будиночків; учасники дійства мають бути одягнуті в українську вишиванку; виставка розмаїть етнонаціонального і етнокультурного багатств кожного куточка Золочівщини).
На період проведення етнофестивалю	
О. Леськів, Б. Золотник, М. Решітник, В. Бартошик	
міські, селищний, сільські голови

        48. Організувати виставку народної творчості: чоловічого та жіночого українського вбрання у місті Глиняни.

Під час проведення 
етнофестивалю
О. Леськів,  М. Тимняк, М. Решітник, В. Бартошик, міські, селищний, сільські голови

        49. Забезпечити проведення конкурсу української пісні – цінності, яка дала безсмертя українській нації, стала її найвищою славою.
Під час проведення 
етнофестивалю
О. Леськів, М. Решітник, В. Бартошик, міські, селищний, сільські голови

        50. Залучити дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування до участі у проведенні етнофестивалю .
Під час проведення 
етнофестивалю
О. Леськів, Н. Маркевич, Н. Малиновська

        51. Забезпечити проведення художньої виставки народних ремесел кожного куточка Золочівщини (бісерне плетення, вишивка, різьбярство, ткацтво, ковальство, шкіряне ремесло, гончарство (Гаварецька кераміка), художні вироби, українська писанка по дереву та ряд інших). 		
Під час проведення 
етнофестивалю
О. Леськів, Б. Золотник, М. Решітник, В. Бартошик, міські, селищний, сільські голови

       52. Провести районний турнір з волейболу серед чоловіків.
Під час проведення 
етнофестивалю
О. Леськів, М. Сагатий, О. Доліновський,
П. Мациборик

         53. Провести міжобласний турнір з міні-футболу серед ДЮСШ учнів                  1998 – 1999 рр., 2000 – 2001 рр. народження.
Під час проведення 
етнофестивалю
О. Леськів, М. Сагатий, О. Доліновський,            П. Мациборик

        54. Провести районний турнір з пляжного волейболу. 	
Під час проведення 
етнофестивалю
О. Леськів, М. Сагатий

        55. Провести районне культурно-спортивне свято "Козацькі забави".
Під час проведення 
етнофестивалю
О. Леськів, І. Нижник, М. Сагатий,              О. Доліновський, Б. Лісовик, О. Гришко,   В. Микулишин, І.Закала

        56. Провести виставку-ярмарку продукції спонсорів фестивалю.	
Під час проведення 
етнофестивалю
І. Закала, В. Супрун

        	57. Забезпечити належні протипожежні заходи, громадський порядок та надання невідкладної медичної допомоги.
Під час проведення 
етнофестивалю
Б. Яким, О. Леськів, Ю. Байовський, 
Є. Смаль, Б. Сюта

	58. Забезпечити укладання угоди на використання електроенергії та забезпечення освітленням великої сцени та фестивального поля.
Під час проведення 
етнофестивалю
І. Закала, В. Супрун
	
        	59. Забезпечити залучення осіб, які перебувають на обліку в Золочівському районному центрі зайнятості населення, до оплачуваних та безоплатних громадських робіт по прибиранні території фестивального поля.
Під час проведення
етнофестивалю
О. Малиновський, М. Тимняк

        	60. Забезпечити широке висвітлення в часописі Золочівщини "Народне слово" і районному радіомовленню підготовку та проведення етнофестивалю (в тому числі: відкриття та закриття).
Впродовж  2010 року
І. Закала, М. Лапсюк, І. Торський


       	61. Всі матеріали по виконанню плану-заходів по підготовці та проведенню фестивалю надавати на засідання оргкомітету. Дану інформацію оприлюднювати через офіційний сайт фестивалю.
	Щотижнево					І. Закала, члени оргкомітету

62. Провести конкурс молодіжних виконавців "Квіти Прикарпаття". Запланувати заключний гала-концерт на фестивалі. 
До 1 липня 2010 року	
О. Леськів, М.Решітник, А.Карнидал 



