
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
 

22 лютого 2017 року  РОЗПОРЯДЖЕННЯ  №59/2017-р 

Про затвердження заходів щодо 

збереження нематеріальної культурної 

спадщини та народного мистецтва 

 

 

На виконання розпорядження голови Хмельницької обласної державної 

адміністрації від 29 листопада 2016 року №533/2016-р «Про діяльність клубних закладів 

області по збереженню та розвитку нематеріальної культурної спадщини та народного 

мистецтва», з метою належного проведення у місті заходів зі збереження нематеріальної 

культурної спадщини та народного мистецтва, керуючись ст. 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Затвердити заходи по збереженню нематеріальної культурної спадщини та 

народного мистецтва згідно з додатком. 

2. Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини виконавчого комітету 

міської ради (Муляр В.І.) та його структурним підрозділам забезпечити виконання 

зазначених заходів протягом року. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 

Бондарчук Т.В. 

 

 

 

Міський голова                                      підпис                                                  М. Мельничук



Додаток 

до розпорядження міського голови 

22 лютого2017 року №59/2017-р 

 

Заходи 

щодо збереження нематеріальної культурної спадщини та народного мистецтва 

 

1. Забезпечити проведення заходів, спрямованих на збереження нематеріальної 

культурної спадщини, у тому числі її ідентифікації, документування, дослідження, захист та 

популяризацію з метою підвищення формування національної свідомості. 

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради та його структурні 

підрозділи; 

постійно. 

2. Сприяти участі творчих колективів міста у фольклорних святах та фестивалях. 

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради; 

постійно. 

3. Забезпечити проведення заходів щодо створення баз даних елементів усного та 

пісенного фольклору, декоративно-ужиткового мистецтва, зібраних на території міста. 

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради, міський будинок 

культури; 

постійно. 

4. Проводити фольклорно-етнографічні подорожі зі збору зразків нематеріальної 

культурної спадщини. 

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради, міський будинок 

культури; 

постійно. 

5. Провести перепис збирачів фольклору в місті. 

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради, міський будинок 

культури; 

протягом року. 

6. Забезпечити щорічне проведення: 

міського свята колядок та щедрівок «Різдвяна зірка»; 

різдвяного свята «Нова радість стала»; 

заходів до відзначення свят Івана Купала, Покрови Пресвятої Богородиці та Святого 

Миколая. 

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради, міський будинок 

культури. 

7. Проводити раз у два роки Всеукраїнський етно-фестиваль «Болохівські гостини».  

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини 

виконавчого комітету міської ради, міський будинок 

культури. 

 

 

 

 

Секретар міської ради                          підпис                                  О. Степанишин 

 


