
 
УКРАЇНА 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
Коломийського району Івано-Франківської області 

Сьоме демократичне скликання 
Тридцять шоста  сесія 

РІШЕННЯ 
від 18 березня 2019 року      смт. Печеніжин 
№ 2119-36/2019 

 

Про Програму підтримки заходів  
Осередку Всеукраїнського товариства 
«Гуцульщина» «Збереження культури і побуту гуцулів»  
на 2019-2024 рр. 
 

Заслухавши та обговоривши Програму підтримки заходів  Осередку 
Всеукраїнського товариства «Гуцульщина» «Збереження культури і побуту 
гуцулів»  на 2019-2024 рр., враховуючи, керуючись Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», селищна рада об’єднаної територіальної 
громади 

 

ВИРІШИЛА : 

1.Затвердити Програму підтримки заходів Осередку Всеукраїнського 
товариства «Гуцульщина»«Збереження культури і побуту гуцулів»  на 2019-
2024 рр. (додається). 

2. Відділу фінансів селищної ради виходячи з можливостей дохідної 
частини бюджету, при складанні проекту селищного бюджету на 2019 рік та 
наступні роки передбачити потребу в коштах на виконання Програми.  

3. Інформацію про хід виконання Програми заслуховувати щорічно на 
засіданнях постійних комісій, і не менше одного разу на рік на сесіях селищної 
ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 
з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та 
соціального захисту населення (Якубенко С.С.) 
 

 

Печеніжинський селищний голова ОТГ                                             І. Довірак 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення сесії Печеніжинської 
селищної ради об’єднаної 
територіальної громади  
від 18.03.2019 року  
№ 2119-36/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Програма 

підтримки заходів 

Осередку Всеукраїнського товариства «Гуцульщина» 

«Збереження культури і побуту гуцулів» 

на 2019-2024 р.р. 

 

 

 

 

 

 

Печеніжин – 2019 



 

Паспорт 

Програми підтримки заходів – Осередку Всеукраїнського товариства 
«Гуцульщина» «Збереження культури і побуту гуцулів на 2019 -2024р.р. 

1. Ініціатор розробник  програми (засновник) – відділ культури і туризму 
Печеніжинської селищної ради ОТГ. 

2. Терміни реалізації  Програми – 2019-2024р.р.  
3. Етапи фінансування Програми: березень –жовтень 2019 року та щорічно 

до 2024  року з щорічним уточненям її фінансуваня з 
бюджетуПеченіжинської ОТГ. 

4. Обсяги фінансування  Програми на 2019 рік: 10 тис. грн. 
Роки Обсяг фінансування 

 Всього 
тис. грн. 

В т.ч. за джерелами фінансування 

  Державний 
бюджет 

Районний 

бюджет 

Місцевий 
бюджет 

Інші 
джерела 

2019 33 0 0 10 000 - 

      

 
 

Очікувані результати виконання  Програми: 
– вирішення проблем соціально-економічного,  культурно-мистецького, і 

краєзнавчого розвитку регіону Гуцульщини; 

– збільшення надходжень до місцевих бюджетів; 

– збереження історичної та культурної спадщини гуцулів; 

– підвищення рівня національно-патріотичного виховання молоді; 

– залучення  українських та міжнародних інвестицій в розвиток 

соціальної та туристичної інфраструктури;   

– збільшення кількості відпочиваючих та туристів на території регіону 

щорічно;  

– інформації про унікальність культури, побуту і традицій Гуцулів та 

туристично-рекреаційного потенціалу регіону.Облаштування 



інформаційно-представницького  осередку відділення Всеукраїнського 

товариства «Гуцульщина 

 

7.  Термін проведення звітності – протягом року. 

Замовник Програми:    відділ культури і туризму  
Печеніжинської селищної ради ОТГ. 

 

Керівник програми              Світлана Якубенко 

І – Загальна частина 

    Програма підтримки заходів осередку Всеукраїнського товариства 
«Гуцульщина» «Збереження культури і побуту гуцулів» (далі Програма) 
спрямована на налагодження співпраці органів місцевого самоврядування та 
осередку  Всеукраїнського товариства «Гуцульщина» у сприянні питань 
спрямованих на відродження гуцульської культури і духовності, народних 
традицій і побуту, підтримки народної творчості та прикладного мистецтва. 
Виховання у молодого покоління поваги до гуцульської говірки, побуту і 
традицій. 

         Підставою для розроблення Програми є рішення Печеніжинської  
селищної ради про забезпечення соціально-економічного розвитку 
Печеніжинської ОТГ. Звернення до  Печеніжинської селищної ради ОТГ  
учасників науково-практичної конференції національно-патріотичне і 
морально-правове виховання молоді регіону «Гуцульщини»  у період 
специфічних умов в Україні на сучасному етапі: стан, проблеми, шляхи їх 
розв’язання».   

ІІ Мета та основні завдання Програми.                                         Метою 
Програми є: 

– налагодження співпраці з органами місцевого самоврядування і 

виконавчої влади, підприємствами та установами, науково - освітніми 

закладами, творчими спілками, громадськими організаціями, засобами 

масової інформації в соціально-економічній, культурно-мистецькій, 

освітянсько-науковій і краєзнавчій сферах. 

 

Завданнями Програми є: 



– сприяння органам місцевого самоврядування, виконавчої влади в пошуку 

шляхів перспективного соціально-економічного розвитку «Гуцульщини»; 

– спільно із зацікавленими установами, відомствами та організаціями 

проводити роботу по збереженню історичної та культурної спадщини 

гуцулів, підтримувати майстрів народної творчості і прикладного 

мистецтва письменників та видавців. 

– організовувати проведення ХХVI Міжнародного Гуцульського 

фестивалю в м. Вижниця, виставок народної творчості і прикладного 

мистецтва, інших культурно-просвітницьких заходів пов’язаних з 

історичною спадщиною, архітектурою, традиціями та побутом гуцулів; 

 

спільно із освітніми установами провести зліт творчої молоді 

«ГуцульщиниПеченіжинської ОТГ»; 

 

 

 

 

ІІІ. Перелік заходів Програми 

«Збережемо культуру і побут гуцулів» на 2019-2024р.р. 

№ 
п/п 

Заходи Виконавці Термін 
виконання 

1. Провести зустрічі з керівниками 
органів місцевого самоврядування 
та виконавчої влади ОТГ по 
обговоренню пріоритетних 
соціально-економічних завдань 
розвитку регіону «Гуцульщини» 

Осередок 
Всеукраїнського 
товариства 
«Гуцульщина» 

квітень – 

травень 

2019 р. 

2. Проводити виставки робіт 
майстрів народної творчості та 
прикладного мистецтва 
Печеніжинської ОТГ 

Осередок 
товариства 
«Гуцульщина» 
відділ культури 

Щорічно 

2019-2024р. 



і туризму 

3. Спільно з відділом культури і 
туризму  проводити зльоти творчої 
молоді Гуцульщини 

Осередок 
товариства 
«Гуцульщина»  

Щорічно 
2019-2024р.р. 

4. Спільно з освітніми установами 
проводити регіональні конкурси 
серед учнівської молоді на кращий 
художній твір написаний на 
гуцульському говірковому діалекті 
з історії Гуцульщини 

Управління 
освіти осередок 
товариства 
«Гуцульщина» 
філія 
«Гуцульщина 

 

 Щорічно 
2019-2024р.  

5.  Забезпечити видання щорічних 
інформаційних видань осередку 
Всеукраїнського товариства 
«Гуцульщина» 

Осередок 
Всеукраїнського  
товариство 
«Гуцульщина» 

 Щорічно 
2019-2024р.  

6. Облаштувати офіс товариства у 
смт. Печеніжин (Публічна 
бібліотека) 

Осередок 
товариства 
«Гуцульщина» 

Квітень 
2019р. 

    

    

 

ІV. Фінансове забезпечення. 

        Фінансування Програми здійснюється відповідно до чинного 

законодавства України в межах асигнувань, передбачених селищним 

бюджетом. 

          Видатки на підтримку заходів Програми передбачаються  щорічно в 

селищному бюджеті. 

          Сума коштів на 2019 рік складає  10  тис. грн.  

V.  Правове забезпечення Програми. 

 Підготовка та реалізація Програми здійснюється відповідно до рішення сесії 

Печеніжинської селищної ради ОТГ «Про  бюджет на 2019 рік 



VІ. Контроль за виконанням Програми. 

          Контроль за виконанням Програми покладається на постійну комісію  
з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та 
соціального захисту населення. 

 

 Керівник Програми  

В.о. начальника                                                        С. Якубенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Голова Печеніжинської 

селищної  ради ОТГ 
І.В. Довірак 

 



 
 

План заходів Програми 

«Збережемо культуру і побут гуцулів» на 2019-2024р.р.  передбечених для 
виконання у 2019 році. 

№ 
п/п 

Заходи Сума тис. 
грн.  

Виконавці  Термін 
виконання 

1. Проведення 
виставки 
майстрів 
народної 
творчості та 
прикладного 
мистецтва 
«Гуцульщини» 

2,0 Відділ 
культури і 
туризму 

осередок 
товариства 
«Гуцульщина» 

Червень   
2019 р. 

2.  Проведення 
конкурсу серед 
учнівської 
молоді на 
кращий твір з 
історії 
Гуцульщини, 
написаний на 
гуцульському 
говірковому 
діалекті 

1,0 Відділ освіти, 
молоді і 
спорту 

осередок 
товариства 
«Гуцульщина» 

 

Травень   
2019 р. 

3.  Регіональна 
підтримка 
інформаційних 
видань   

2,0 Відділ 
культури і 
туризму» 

Жовтень 
2019 р. 

     

4.  Регіональна 
підтримка 
облаштування 
регіонального 
офісу   осередку 
товариства 

    1,0 осередок 
товариства 
«Гуцульщина» 

Квітень 
2019 р. 



Гуцульщини в 
Печеніжинській 
ОТГ 

5.     Регіональна 
підтримка участі 
в 
 наукових 
конференціях, 
міжнародних 
фестивалях 
 та 
інвестаційних 
форумах 

4,0         Осередок   
товариства                                                            
«Гуцульщина« 

 

Протягом 
2019 року. 

 

 

. 

 

 

 Керівник Програми  

В.о. начальника                                                        С. Якубенко 
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