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Про підготовку та проведення 
XXVII Міжнародного гуцульського 
фестивалю

З метою розвитку та популяризації традиційних видів народного 
мистецтва, звичаїв, обрядів етнічної групи українців -  гуцулів, підвищення 
соціального і мистецького статусу автентичного фольклору, виявлення 
самобутніх творчих колективів, окремих виконавців та майстрів 
образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва та забезпечення 
належної підготовки та організації проведення у Косівському районі XXVII 
Міжнародного гуцульського фестивалю:

1. Провести XXVII Міжнародний гуцульський фестиваль 12-13 
вересня 2020 року.

2. Провести 12 вересня 2020 року науково-практичну конференцію з 
проблемних питань розвитку Гуцульського регіону.

3. Утворити та затвердити склад оргкомітету по підготовці та 
проведенню XXVII Міжнародного гуцульського фестивалю (додається).

4. Призначити директором-розпорядником XXVII Міжнародного 
гуцульського фестивалю Петричука Володимира Васильовича -  заступника 
голови Косівської районної ради.

5. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання 
розпорядження покласти на головного відповідального виконавця -  відділ 
к>'льтури, національностей та релігій райдержадміністрації.

6. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою та 
покласти та заступника голови районної ради Володимира Петричука.
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження 
райдержадміністрації та 
районної ради 
від_____________ № ____

СКЛАД
оргкомітету по підготовці та проведенню 

XXVII Міжнародного гуцульського фестивалю

Стефлюк Дмитро 
Петрович

голова громадської організації 
Всеукраїнське товариство 
"Гуцульщина", голова оргкомітету

Федорак Володимир 
Васильович

начальник управління 
національностей та 
облдержадміністрації, 
оргкомітету

культури,
релігій

співголова

Марчук Богдан 
Васильович

перший заступник голови 
державної адміністрації, 
оргкомітету

районної
співголова

Ванджурак Павло 
Іванович

голова районної ради, 
оргкомітету

співголова

Плосконос Юрій 
Олександрович

голова Косівської міської ради, 
співголова оргкомітету

Радиш Сергій 
Васильович

голова Рожнівської ОТГ, 
оргкомітету

співголова

Томащук Зеновій 
Юрійович

голова Яблунівської ОТГ, 
оргкомітету

співголова

Бербеничук Дмитро 
Дмитрович

голова Космацької ОТГ, 
оргкомітету

співголова

Члени оргкомітету:

Бринський Ярослав 
Романович

заступник голови Косівської районної 
державної адміністрації

Барчук Роксолана 
Ярославівна

керуюча справами виконавчого апарату 
районної ради



Гаврищук Руслана 
Михайлівна

начальник відділу інформаційно-
аналітичної роботи та правового
забезпечення апарату районної 
державної адміністрації

Горальчук Роман 
Романович

директор філії АТ «Карпатська»

Гринюк Марія 
Миколаївна

Заслужений діяч мистецтва України, 
кандидат мистецтвознавства, член 
Національної спілки художників 
України, голова БО БФ «Автентика 
Г уцульщини»

Дімбровська Ірина 
Василівна

заступник начальника
економічного розвитку, 
туризму районної
адміністрації

управління 
торгівлі і 

державної

Жмендак Василь 
Омелянович

начальник управління економічного 
розвитку, торгівлі і туризму районної 
державної адміністрації

Запоточний Роман 
Іванович

начальник Косівського ВП ГУІШ в 
Івано-Франківській області

Звіздарик Василь 
Миколайович

директор Косівського районного
Будинку культури. Заслужений
працівник культури України

Козак Світлана 
Юріївна

начальник фінансового управління 
районної державної адміністрації

Козьменчук Володимир 
Ярославович

начальник відділу освіти районної 
державної адміністрації

Кочержл к Іван 
Степанович

голова регіональної організації НСХУ

Кравчук Назар 
Дмитрович

директор (редактор) ТОВ «Редакція 
газети «Гуцульський край».



Микитюк Дмитро 
Михайлович

директор ЬЖГ «Косівськц і:е:-—а_т-^ 
районна лікарня»

Панько Світлана 
Петрівна

директор навчально-метолічнС’Г: 
центру культури і туризму Прикарпатті

Приходько Тамара 
Михайлівна

головний редактор телерадіокомпакп 
НТК

Рабинюк Михайло 
Юрійович

Смоднянський сільський голова

Стефурак Юрій 
Петрович

директор Національного природного 
парку «Гуцульщина»

Струк Василь 
Васильович

начальник відділу культури, 
національностей і релігій районної 
державної адміністрації

Сусак Іван Іванович Вербовецький сільський голова

Трупіик Михайло 
Вікторович

голова Косівського осередку НСМНМ

Фенчук Тарас 
Петрович

голова постійної комісії освіти, 
культури та духовності Косівської 
районної ради

Чорний Орест 
Миколайович

завідувач відділом художньої кераміки 
КІПДМ

Шкрібляк Оксана 
Дмитрівна

режисер Косівського районного 
Будинку культури

Юрчишин Галина 
Миколаївна

ректор Косівського інституту 
прикладного та декоративного 
мистецтва ЛНАМ

з  членами оргкомітету 
погоджено Василь Струк


