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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови
райдержадміністрації
від 26 лютого 2010р. №60
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.














