
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про проведення  

ІІ фестивалю весільно- 

ресторанної музики 

«Лабух-ФЕСТ» 
 

Керуючись ст.ст.27, 32  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Статутом територіальної громади міста Івано-Франківська, з 

метою популяризації кращих зразків сучасного музичного мистецтва, 

розвитку творчих здібностей весільно-ресторанних музикантів та 

підвищення культурного і туристичного потенціалу міста Івано-

Франківська, виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради 
 

вирішив: 
 

1. Затвердити Положення про проведення ІІ фестивалю весільно-

ресторанної музики «Лабух-ФЕСТ» (додаток 1). 

2. Департаменту культури міської ради (Н.Загурська) організувати та 

провести 26.08.2018р. на Вічевому майдані ІІ фестиваль весільно-

ресторанної музики «Лабух-ФЕСТ». 

3. Затвердити перелік підготовчих та організаційних заходів до 

проведення ІІ фестивалю весільно-ресторанної музики «Лабух-ФЕСТ» 

(додаток 2). 

4. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради 

(В.Сусаніна) профінансувати витрати на проведення ІІ фестивалю 

весільно-ресторанної музики «Лабух-ФЕСТ» відповідно до кошторису 

(додаток 3). 

5. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання 

рішення покласти на Департамент культури міської ради. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови О. Левицького. 

 

Міський голова     Руслан Марцінків 
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Додаток 1  

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від _______№ ___ 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ІІ ФЕСТИВАЛЮ ВЕСІЛЬНО-РЕСТОРАННОЇ 

МУЗИКИ «ЛАБУХ-ФЕСТ» 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Це Положення визначає порядок проведення ІІ фестивалю весільно-

ресторанної музики «Лабух-ФЕСТ» (далі - Фестиваль).  

1.2. Фестиваль проводиться щороку з метою збереження, розвитку та 

популяризації українських національних традицій та присвячений Дню 

Незалежності України.  

1.3. Фестиваль є неприбутковим проектом.  

1.4. Основними завданнями Фестивалю є:  

 популяризація кращих зразків сучасної української музики;  

 підвищення туристичного потенціалу міста;  

 пошук і підтримка творчої молоді;  

 створення умов для самореалізації весільно-ресторанних музикантів 

1.5. Фестиваль має офіційну символіку. Використання символіки в 

інформаційних цілях дозволяється з метою розповсюдження інформації 

про Фестиваль, його заходи та організаторів.  

1.6. Інформація про проведення Фестивалю розміщується на офіційному 

веб-сайті м.Івано-Франківська – www.mvk.if.ua, а також у засобах масової 

інформації не пізніше ніж за один місяць до початку його проведення.  

1.7. Під час проведення Фестивалю обробка персональних даних учасників 

здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист 

персональних даних».  

1.8. Учасниками Фестивалю є весільно-ресторанні музиканти та ведучі. 

   

2. Порядок проведення Фестивалю 

 

2.1. Фестиваль проводиться у центральній частині м. Івано-Франківська. 

2.2. Дата і місце проведення Фестивалю визначається оргкомітетом.  

2.3. Заявка на участь у Фестивалі (форма 1) надсилається учасниками до 19 

серпня з поміткою «Лабух-ФЕСТ» в електронному вигляді на e-mail: 

uprkult@ukr.net.  

2.4. Документи, надіслані до оргкомітету не повертаються.  
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2.5. Документи, що неправильно оформлені, чи надійшли в оргкомітет із 

запізненням, не розглядаються.  

2.6. Вік учасників Фестивалю не обмежений.  

2.7. Учасники Фестивалю виступають на головній сцені в порядку поданих 

заявок у трьох номінаціях: 

 акустичне виконання (музичний жанр); 

 естрадне виконання (музичний жанр); 

 кращий ведучий (розмовний жанр).  

2.8. Проведення Фестивалю передбачає урочисте відкриття і закриття 

Фестивалю.  

2.9. У рамках Фестивалю можуть проводитися прес-конференції, «круглі 

столи», майстер-класи, творчі майстерні, презентації, виступи учасників 

Фестивалю на вулицях міста, творчі зустрічі з діячами мистецтва. 

2.10. Під час проведення Фестивалю його учасникам забороняється: 

 виконувати програму виступу, яка містить інформацію, що 

заборонена до розповсюдження нормами українського 

законодавства; 

 виконувати мистецькі твори, використання або розповсюдження 

яких порушує право власності, авторські та/або суміжні, інші 

майнові чи немайнові права; 

 використовувати чи пропагувати продукцію, яка містить заклики до 

насильства, расової, національної (етнічної), релігійної чи іншої 

ворожнечі (нетерпимості), дискримінує за гендерною ознакою, 

пропагує чи підтримує незаконний обіг наркотичних і психотропних 

речовин, явно і навмисно провокує конфлікти у зв’язку з 

військовими подіями в Україні, відторгненням (окупацією) частини 

її території, обмежує права і свободи вимушено переміщених осіб, 

містить іншу незаконну чи явно провокаційну інформацію. 

За вищезгадані порушення учасники Фестивалю нестимуть персональну 

відповідальність відповідно до чинного законодавства України. 

 

3. Організаційний комітет та журі Фестивалю 

 

3.1. Для організації та проведення Фестивалю створюється організаційний 

комітет (далі – Оргкомітет) та журі, склади яких затверджуються наказом 

Департаменту культури.  

3.2. До участі в роботі Оргкомітету та журі залучаються працівники 

культури, провідні діячі мистецтва, керівники творчих спілок, 

підприємств, установ, організацій у сфері культури (за згодою).  

3.3. Оргкомітет Фестивалю:  

 визначає загальну творчу концепцію Фестивалю;  

 взаємодіє з організаційних питань з учасниками Фестивалю;  

 проводить роботу із залучення меценатів;  

 організовує церемонію нагородження переможців творчих змагань;  
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 оприлюднює в засобах масової інформації інформацію про 

проведення Фестивалю;  

 виконує інші функції, пов’язані з організацією та проведенням 

Фестивалю.  

3.4. Журі Фестивалю:  

 визначає переможців творчих змагань (конкурсу); 

 має право скорочувати програму виступів;  

 має право не присуджувати премії або ділити їх між переможцями 

творчих змагань відповідно до рівня виконання програм.  

3.5. За результатами прослуховування програм виступів учасників 

Фестивалю, журі визначає переможців у всіх номінаціях. Кількість 

переможців у кожній номінації визначає журі. Рішення журі є остаточним і 

перегляду не підлягає. 

3.6. Переможці творчих змагань нагороджуються грошовими преміями та 

дипломами. 

3.7. Журі має право присуджувати спеціальні, заохочувальні та 

спонсорські призи. 

 

4. Фінансове забезпечення Фестивалю 

 

4.1. Фінансування Фестивалю здійснюється за рахунок:  

 коштів бюджету м. Івано-Франківська, передбачених на відповідний 

бюджетний рік;  

 інших джерел та надходжень, що не заборонені чинним 

законодавством.  

4.2. Громадські та інші організації, установи мають право за власний 

рахунок установлювати спеціальні призи, нагороди та премії учасникам 

Фестивалю за погодженням із Оргкомітетом.  

4.3. Витрати на проживання учасників Фестивалю здійснюються за 

рахунок організацій, що направляють, або за рахунок самих учасників.  

 

Адреса Оргкомітету:  

 

Департамент культури  

Івано-Франківської міської ради,  

вул. Дністровська, 28,  

м.Івано-Франківськ, 760015,  

телефон/факс: (0342) 53-42-18  

e-mail: uprkult@ukr.net 

 

 

 

 

 

mailto:uprkult@ukr.net
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Форма 1 

 

ЗАЯВКА 

на участь у ІІ фестивалі весільно-ресторанної музики «Лабух-ФЕСТ» 

 

НОМІНАЦІЇ «АКУСТИЧНЕ ВИКОНАННЯ», 

«ЕСТРАДНЕ ВИКОНАННЯ»: 

 

Назва колективу (гурту) ___________________________________________  

________________________________________________________________  

 

Прізвище, ім’я, по батькові керівника _______________________________ 

Паспортні дані та ідентифікаційний номер керівника___________________ 

________________________________________________________________  

Кількість учасників колективу (гурту)_______________________________ 

Дата створення колективу (гурту) __________________________________  

 

Назва музичного твору та його авторів у номінації «Акустичне 

виконання»:  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

 

Назва музичного твору та його авторів у номінації «Естрадне виконання»:  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________  

  

Адреса колективу:  

місто (селище, село)_____________________________________________  

 

Контактний тел.: ________________________________________________  

 

e-mail: _________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

 

 

НОМІНАЦІЯ «КРАЩИЙ ВЕДУЧИЙ»: 

 

Прізвище, ім’я, по батькові учасника _______________________________ 

 

Паспортні дані та ідентифікаційний номер учасника __________________ 

________________________________________________________________  
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Адреса учасника:  

місто (селище, село)_____________________________________________  

 

Програма виступу (до 30 хв.):  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

 

Контактний тел.: ________________________________________________  

 

e-mail: _________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

 

 

Коротка інформація про колектив (гурт, учасника):  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради            Ігор Шевчук 
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Додаток 2  

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від _______№ ___ 

 

Перелік  

підготовчих та організаційних заходів до проведення 

ІІ фестивалю весільно-ресторанної музики «Лабух-ФЕСТ» 

 

1. Відділу патронатної служби міської ради (В.Дротянко): 

 довести програму ІІ фестивалю весільно-ресторанної музики «Лабух-

ФЕСТ» до громадськості міста та забезпечити висвітлення її у 

засобах масової інформації. 

2. Комунальному підприємству ТРК «Вежа» (Т.Зень): 

 організувати анонсування програми ІІ фестивалю весільно-

ресторанної музики «Лабух-ФЕСТ» в ефірі радіо та телебачення 

«Вежа».  

3. Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою міської 

ради (М. Смушак): 

 забезпечити встановлення турнікетів біля головної сцени фестивалю 

(Вічевий майдан) 26.08.2018р. 

4. Департаменту містобудування, архітектури та культурної спадщини 

міської ради (О.Кошик): 

 забезпечити вимкнення звукового супроводу світлодіодного екрану 

на Вічевому майдані  26.08.2018 р. з 13.00 год. до 22.00 год.; 

 забезпечити розміщення соціальної реклами  на робочих поверхнях 

рекламних засобів, розміщених на місцях, що перебувають у 

комунальній власності територіальної громади м. Івано-Франківська. 

5. Управлінню охорони здоров’я міської ради (М.Бойко): 

 забезпечити чергування медичних працівників під час проведення 

фестивалю 26.08.2018р. з 13.00 год. до 22.00 год. 

6. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної 

роботи та діяльності правоохоронних органів міської ради (І.Влізло)  

26.08.2018р. до 13.00 год. здійснити обстеження території Вічевого 

майдану на предмет безпечного відпочинку під час проведення 

фестивалю. 

7. Івано-Франківському відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській 

області (Р.Прокопчук), управлінню патрульної поліції в Івано-

Франківській області (О.Костенко): 

 забезпечити громадський порядок та патрулювання 26.08.2018р. з 

13.00 год. до 22.00 год. під час проведення фестивалю;  

 здійснити обстеження території проведення фестивалю 

вибухотехнічною групою 26.08.2018р. до 13.00 год. 
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8. Івано-Франківському МВ УДСНС України в Івано-Франківській області 

(В.Мацалак) забезпечити та взяти під контроль виконання 

протипожежних заходів 26.08.2018р. під час проведення фестивалю. 

9. Комунальному підприємству «Муніципальна варта» (Б.Кухарук) 

сприяти Івано-Франківському відділу поліції ГУНП в Івано-

Франківській області (Р.Прокопчук) та управлінню патрульної поліції в 

Івано-Франківській області (О.Костенко) у забезпеченні громадського 

порядку 26.08.2018р. з 13.00 год. до 22.00 год. під час проведення 

фестивалю. 

10. КП «Івано-Франківськміськсвітло» (В.Синишин) 26.08.2018р. 

забезпечити подачу електроенергії на головну сцену фестивалю 

(Вічевий майдан). 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради           Ігор Шевчук
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                      Додаток 3  

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

від _______№ ___ 

 

 

 

КОШТОРИС 

витрат на проведення ІІ фестивалю  

весільно-ресторанної музики «Лабух-ФЕСТ» 

 
№ 

з/п 

Назва  Необхідне 

фінансування, 

грн. 

ТПКВКМБ Головний 

розпорядник 

коштів 

1.  Сценічна конструкція 

(10*8) 

 

24 000,00 1014082  

«Інші заходи в 

галузі 

культури і 

мистецтва» 

Департамент   

культури 

2.  Оформлення сцени 

(банер 40кв.м) 

8 800,00 1014082  

«Інші заходи в 

галузі 

культури і 

мистецтва» 

Департамент   

культури 

3.  Звукотехнічне 

забезпечення 

 

32 110,00 1014082  

«Інші заходи в 

галузі 

культури і 

мистецтва» 

Департамент   

культури 

4.  Світлотехнічне 

забезпечення 

 

9 500,00 1014082  

«Інші заходи в 

галузі 

культури і 

мистецтва» 

Департамент   

культури 

5.  LED-екран (12кв.м) 

 

12 960,00 1014082  

«Інші заходи в 

галузі 

культури і 

мистецтва» 

Департамент   

культури 

6.  Премії переможцям 70 000,00 1014082  

«Інші заходи в 

галузі 

культури і 

мистецтва» 

Департамент   

культури 

7.  Друкована продукція 1 800,00 1014082  

«Інші заходи в 

галузі 

Департамент   

культури 
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Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради            Ігор Шевчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

культури і 

мистецтва» 

8.  Квіти  1 500,00 1014082  

«Інші заходи в 

галузі 

культури і 

мистецтва» 

Департамент   

культури 

9.  Сувенірна продукція 2 200,00 1014082  

«Інші заходи в 

галузі 

культури і 

мистецтва» 

Департамент   

культури 

10.  Харчування (фуршет) 11 000,00 1014082  

«Інші заходи в 

галузі 

культури і 

мистецтва» 

Департамент   

культури 

Всього:    173 870,00 
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Заступник міського голови 

О.Левицький___________________________2018р. 

 

Заступник міського голови - начальник фінансового управління  

виконавчого комітету міської ради 

В. Сусаніна  ___________________________2018р. 

 

Керуючий справами виконкому Івано-Франківської міської ради 

І. Шевчук _____________________________2018р. 

 

Директор Департаменту правової політики Івано-Франківської міської ради 

Н. Кедик  _____________________________2018р. 

 

Начальник відділу патронатної служби  міської ради 

В.Дротянко _______________________________2018р. 

 

Начальник управління охорони здоров’я міської ради 

М. Бойко________________________________2018р. 

 

Директор департаменту містобудування, архітектури та  

культурної спадщини міської ради  

О. Кошик_______________________________ 2018р. 

 

Директор Департаменту житлової, комунальної політики та  

благоустрою міської ради  

М. Смушак_______________________________2018р. 

 

Начальник управління з питань надзвичайних  ситуацій,   

мобілізаційно-оборонної роботи  

та діяльності правоохоронних  органів міської ради 

І. Влізло ________________________________2018р. 

 

Начальник Івано-Франківського відділу поліції ГУНП в  Івано-Франківській області  

Р.Прокопчук___________________________2018р. 

 

Начальник комунального підприємства «Муніципальна варта» 

Б.Кухарук_____________________________2018р. 

 

Начальник управління патрульної поліції в Івано-Франківській області 

О.Костенко____________________________2018р. 

 

Начальник Івано-Франківського МВ УДСНС України в  

Івано-Франківській області  

В.Мацалак_____________________________2018р. 

 

Директор комунального підприємства «Івано-Франківськміськсвітло» 

В.Синишин ____________________________2018р. 

 

Головний спеціаліст загального відділу міської ради 

У. Панишак____________________________2018р. 

 

 

Виконавець: 

Директор Департаменту культури міської ради 

Н. Загурська  __________________________2018р. 

53-42-18 
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