
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про організацію та проведення святкового 

концерту Івано-Франківського національного 

академічного гуцульського ансамблю пісні і 

танцю «Гуцулія» 

 
 

 

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

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

метою гідного відзначення 28-ї річниці незалежності України, виконавчий 

комітет Івано-Франківської міської ради 
 

вирішив: 
  

1. Департаменту культури міської ради (Н.Загурська) забезпечити 

організацію та проведення святкового концерту Івано-Франківського 

національного академічного гуцульського ансамблю пісні і танцю 

«Гуцулія» 24 серпня 2019 року о 18.00 год. на площі І.Франка.  

2. Відділу патронатної служби міської ради (В.Дротянко) довести 

інформацію про проведення святкового концерту Івано-Франківського 

національного академічного гуцульського ансамблю пісні і танцю 

«Гуцулія» до громадськості міста та забезпечити висвітлення її у 

засобах масової інформації. 

3. Департаменту житлової, комунальної політики та благоустрою міської 

ради (М. Смушак) забезпечити встановлення турнікетів на площі 

І.Франка 24.08.2019р. 

4. Управлінню архітектури, дизайну та містобудівної діяльності міської 

ради (О.Кошик): 

 забезпечити вимкнення світлодіодного екрану на площі І.Франка  

24.08.2019 р. з 17.30 год. до 20.00 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 святкового 

концерту 24.08.2019р. з 18.00 год. до 20.00 год. 

6. Управлінню з питань надзвичайних ситуацій, мобілізаційно-оборонної 

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

24.08.2019р. здійснити обстеження території площі І.Франка  на 

предмет безпечного відпочинку під час проведення святкового 

концерту. 

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

області (І.Кавінський), управлінню патрульної поліції в Івано-

Франківській області (О.Костенко): 

 забезпечити громадський порядок та патрулювання 24.08.2019р. з 

18.00 год. до 20.00 год. під час проведення святкового концерту;  

 здійснити обстеження площі І.Франка вибухотехнічною групою 

24.08.2019р. до 18.00 год. 

8. Івано-Франківському МВ УДСНС України в Івано-Франківській 

області (В.Мацалак) забезпечити та взяти під контроль виконання 

протипожежних заходів 24.08.2019р. під час проведення святкового 

концерту. 

9. Комунальному підприємству «Муніципальна варта» (А.Прусак) 

сприяти Івано-Франківському відділу поліції ГУНП в Івано-

Франківській області (І.Кавінський) та управлінню патрульної поліції в 

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

порядку 24.08.2019р. з 18.00 год. до 20.00 год. під час проведення 

святкового концерту. 

10. ВАТ «Івано-Франківський РЕМ» (І.Пархуць) 24.08.2019р. забезпечити 

подачу електроенергії на сцену (площа І.Франка). 

11. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради 

(В.Сусаніна) профінансувати витрати на організацію і проведення 

святкового концерту Івано-Франківського національного академічного 

гуцульського ансамблю пісні і танцю «Гуцулія» відповідно до 

кошторису (додаток). 

12. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання 

рішення покласти на Департамент культури міської ради. 

13. Контроль за виконанням  рішення покласти на заступника міського 

голови О.Левицького. 
 

 

Міський голова      Руслан Марцінків 

 

 



Додаток   

до рішення 

виконавчого комітету 

міської ради 

від________№____ 

 

КОШТОРИС 

витрат на організацію і проведення святкового концерту 

Івано-Франківського національного академічного гуцульського ансамблю 

пісні і танцю «Гуцулія» 

 

№ 

з/п 

Назва заходу Необхідне 

фінансування, 

грн. 

ТПКВКМБ Головний 

розпорядник 

коштів 

1.  Послуги 

національного 

академічного 

гуцульського 

ансамблю пісні і 

танцю «Гуцулія» 

10 000,00 1014082  

«Інші заходи в 

галузі 

культури і 

мистецтва» 

Департамент   

культури 

2.  Звукотехнічне 

забезпечення 

(підсилення) 

 

3 960,00 1014082  

«Інші заходи 

в галузі 

культури і 

мистецтва» 

Департамент   

культури 

3.  LED-екран (50кв.м) 

(послуги) 

 

60 000,00 1014082  

«Інші заходи 

в галузі 

культури і 

мистецтва» 

Департамент   

культури 

4.  Експлуатація 

додаткових сценічних 

конструкцій 

(Гримерна 8*12) 

10 000,00 1014082  

«Інші заходи 

в галузі 

культури і 

мистецтва» 

Департамент   

культури 

5.  Експлуатація 

елементу сценічного 

майданчику.  

Додатковий подіум 

(24м.кв) 

12 096,00 1014082  

«Інші заходи 

в галузі 

культури і 

мистецтва» 

Департамент   

культури 

6.  Квіти  1 800,00 1014082  

«Інші заходи 

в галузі 

культури і 

мистецтва» 

Департамент   

культури 



 

 

Керуючий справами        

виконавчого комітету міської ради    Ігор Шевчук 

7.  Сувенірна продукція 2 980,00 1014082  

«Інші заходи 

в галузі 

культури і 

мистецтва» 

Департамент   

культури 

Всього:    100 836,00 


