
 
 
 
 
 

Про діяльність клубних закладів 
області по збереженню та розвитку 
нематеріальної культурної спадщини 
та народного мистецтва 

 
 

На підставі статей 6, 22, 39 Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації”, Закону України “Про культуру”, заслухавши інформацію про діяль-
ність клубних закладів області по збереженню та розвитку нематеріальної 
культурної спадщини та народного мистецтва (додається): 

1. Управлінню культури, національностей, релігій та туризму облдерж-
адміністрації: 

1.1. Забезпечити проведення заходів, спрямованих на збереження нема-
теріальної культурної спадщини, у тому числі її ідентифікації, документу-
вання, дослідження, захист та популяризацію з метою підвищення формування 
національної самосвідомості. 

1.2. Провести протягом 2017 року фольклорно-етнографічні експедиції зі збо-
ру зразків нематеріально-культурної спадщини у Віньковецькому, Дунаєвець-
кому, Кам’янець-Подільському, Новоушицькому, Старосинявському та Чеме-
ровецькому районах. 

1.3. Здійснити у 2017 році заходи щодо створення баз даних елементів 
усного та пісенного фольклору, декоративно-ужиткового мистецтва, зібраних на 
території області. 

1.4. Створити протягом першого кварталу 2017 року при обласному науково-
методичному центрі культури і мистецтва постійно діючий консультаційний пункт 
з питань охорони та збереження нематеріальної культурної спадщини для керів-
ників фольклорних колективів, дослідників фольклору. 

1.5. Провести у квітні 2017 року обласний семінар “Фольклорна спадщи-
на Поділля: шляхи збереження, розвитку та популяризації”. 
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1.6. Започаткувати з травня 2017 року курс лекцій з питань етнографії та 
фольклору під час проведення курсової перепідготовки працівників закладів 
культури. 

1.7. Провести протягом 2017 року перепис збирачів фольклору. 
1.8. Забезпечити щорічне проведення таких культурно-мистецьких захо-

дів: обласного фестивалю колядок та щедрівок “Під Віфліємською зіркою”, 
арт-фестивалю “Лелека”, обласних фольклорних свят “Весняночка іде, пташок 
з вирію веде”, “Великодні дзвони”, “Зелена неділя”, “Івана Купала”, регіональ-
них етнофестивалів “Душа землі моєї”, “Співай орле сизий”, всеукраїнського 
етнофестивалю “Болохівські гостини”. 

1.9. Сприяти участі творчих колективів Хмельниччини у фольклорних 
фестивалях. 

1.10. Про вжиті заходи інформувати облдержадміністрацію до 20 березня та 
20 грудня 2017 року. 

2. Райдержадміністраціям, рекомендувати виконавчим комітетам місь-
ких (міст обласного значення) рад розробити і затвердити до 20 лютого 2017 року 
заходи щодо збереження нематеріальної культурної спадщини, про що поін-
формувати управління культури, національностей, релігій та туризму облдерж-
адміністрації до 27 лютого 2017 року. 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 


