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                                                       ПОСТАНОВА   

президії Центрального правління УТОС  

       

 07 серпня 2019 року                          № 08-5-1р                                      м. Львів 

                    

Про проведення 

 «Пісенного фестивалю художньої  самодіяльності УТОС»     

Новосецький М.М. 

                          Ворон Н.І.   

 

      Зважаючи на демократичні принципи управління громадською організацією,  

в 2018 та 2019 роках було проведено широке опитування думки колективів 

художньої самодіяльності УТОС щодо планування, організації та проведення 

культурно-масових заходів Товариства.  

      При опитуванні художніх колективів в 2018 році було висловлено пропозиції 

щодо наближення  місць розташування зональних оглядів-конкурсів до місць 

проживання учасників художньої самодіяльності. Зважаючи на аргументованість 

цієї пропозиції, в 2019 році було значно розширено кількість місць проведення 

зональних (обласних) оглядів-конкурсів художньої самодіяльності, які надали 

можливість не витрачати зайві кошти на приїзд команд учасників до місця 

проведення конкурсу та на добові.  

      При опитуванні художніх колективів в 2019 році 19 колективів  висловили 

бажання щодо проведення культурно-масового заходу (фестивалю) в літній період 

на базі відпочинку «Маяк» Херсонського УВП УТОС, 39 художніх колективів 

Товариства висловили свої пропозиції щодо проведення в місті Києві, в період 

пільгової дії закупівлі залізничних квитків - заключного етапу Всеукраїнського 

огляду-конкурсу художньої самодіяльності УТОС.  

     Враховуючи прохання великої кількості учасників художньої самодіяльності 

УТОС в 2019 році, запропонувати проведення в літній період «Фестивалю 

художньої самодіяльності УТОС», на який в разі зацікавленості та наявності 

фінансових можливостей, керівники структурних підрозділів УТОС можуть 

делегувати свої колективи. 

    Заключний етап Всеукраїнського огляду-конкурсу художньої самодіяльності 

УТОС планується провести  для переможців обласних оглядів-конкурсів художньої 

самодіяльності з 2 по 5 жовтня 2019 р. в м. Києві.   

    Обговоривши зазначене питання, президія Центрального правління УТОС 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

    1.  Враховуючи побажання ряду колективів художньої самодіяльності : 

    1.1 провести в літній період на базі відпочинку «Маяк» Херсонського УВП, в 

смт. Залізний порт «Пісенний фестиваль художньої самодіяльності УТОС»;  

    1.2. затвердити дату проведення  з 26 по 29 серпня 2019 року;  

      1.3. в разі зацікавленості та при наявності фінансових можливостей, керівники 

структурних підрозділів УТОС можуть делегувати свої колективи художньої 

самодіяльності на цей фестиваль;  

    2. Погодитись з пропозицією, наданою керівництвом  Херсонського УВП УТОС  

щодо вартості перебування на  базі відпочинку «Маяк»: 

- 1 категорія – 320 грн. з особи за добу; 

- 2 категорія – 300 грн. з особи за добу; 

- 3 категорія – 250 грн. з особи за добу.  
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     3. Оплату за проживання та харчування делегації провести шляхом перерахування 

коштів на розрахунковий рахунок Херсонського підприємства до 25 серпня 2019 

року.  

    Реквізити Херсонського УВП УТОС: р/р 26000681141 в ПАО «МТБ БАНК», 

МФО 328168, код ОКПО 03967932, адреса: 73025, м. Херсон, вул. Гетьмана 

Сагайдачного, 18а, тел. 22-38-78, факс: 49-24-62, e-mail: kherson_utos@ukr.net. 

     4.  Для організації, підготовки та проведення на належному рівні «Пісенного 

фестивалю художньої самодіяльності УТОС» затвердити оргкомітет у складі 7 осіб: 

       Голова оргкомітету:    

      Директор Херсонського УВП УТОС – Бондаренко О.М.  

      Заступник голови оргкомітету: 

      Заступник директора з соціальних питань Херсонського УВП УТОС –  

      Крохмальова Н.С. 

      Члени оргкомітету: 

      Булгакова Г. І. - директор бази відпочинку «Маяк» Херсонського УВП; 

      Гернега А. М. – головний інженер Херсонського УВП; 

      Гуменюк А. О. – завідувач оздоровпункту Херсонського УВП УТОС; 

      Кривошапова О. Ю. – інспектор з кадрів Херсонського УВП;  

       Нагорна В. С. – головний бухгалтер Херсонського УВП  

       4.1. Покласти на оргкомітет обов’язки: 

      а)  розробити програму та скласти графік виступів учасників фестивалю; 

      б)  забезпечити реєстрацію та розміщення учасників фестивалю та членів 

оргкомітету. 

          5. Головам обласних організацій УТОС, директорам підприємств та їх 

           заступникам       з соціальних питань, учасники яких будуть направлені для участі 

        в   «Пісенному  фестивалі художньої самодіяльності УТОС»: 

    5.1. Витрати пов’язані з проведенням цього реабілітаційного заходу,  в тому числі: 

вартість перебування, придбання квитків до місця проведення фестивалю у смт. 

Залізний порт Херсонської області та на зворотну дорогу,  добові в дорозі, віднести 

за рахунок коштів підприємств та організацій УТОС, спонсорських коштів, крім 

коштів бюджетної підтримки по програмі 2507020. 

        5.2. Дану постанову довести до відома всіх учасників цього реабілітаційного  

        заходу.  

        5.3  До 20 серпня 2019 р. надіслати на Херсонське УВП УТОС уточнені програми: 

    найменування твору та прізвища авторів твору, прізвища та імена учасників 

    фестивалю. 

         6. Контроль за виконанням даної постанови покласти на заступника голови  ЦП 

    УТОС  Новосецького М.М. 

 

 

 

 

 

 

  

              Голова президії  

                     Центрального правління УТОС                                                 В.М. Більчич    


