УКРАЇНА
ОЛЕВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Володимирська, 2, м. Олевськ Житомирської області, 11001, тел. /факс/(04135) 2-11-52
e-mail: olevsk_miskrada@ukr.net

Розпорядження
Олевського міського голови
від 10.07.2017 № 193
Про проведення
фестивалю вуличної музики
З метою забезпечення належного проведення фестивалю вуличної
музики, продовження національно-культурних традицій олевчан, дбаючи про
задоволення культурних та духовних потреб всіх верств населення, виховання
патріотизму та любові до рідного краю, керуючись ст. 32, ст. 40 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»,
1. Провести фестиваль вуличної музики 15 липня 2017 року.
2. Затвердити склад комітету по організації і проведенню свята.
3. Затвердити план основних заходів по підготовці та святкуванню фестивалю
вуличної музики (додаток 1).
4. Залучити колективи окремих підприємств, установ, організацій, приватних
підприємців, голів вуличних комітетів, ОСББ, закладів освіти та культури,
жителів міста до підготовки та участі у святкових заходах.
5. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та звітності міської ради Дорош
В.В. виділити кошти, передбачені бюджетом, на організацію та проведення
святкових заходів.
6. Спеціалісту І категорії по зв’язках з громадськістю та ЗМІ міської ради
Дрозд Н.С. ознайомити жителів міста з програмою проведення фестивалю
через офіційний сайт міської.
7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на начальника
відділу культури міської ради І.В.Кльоц.
8. Винести дане розпорядження на затвердження чергового виконавчого
комітету міської ради.

Міський голова

О.В.Омельчук

Додаток №1
до розпорядження міського голови
від 10.07.2017 року №193
____________________Ю.Г.Русин
«Weekend в Олевську»
Пропонується відвідати 6 мистецьких майданчиків, на яких:
1. Фестиваль вуличної музики
Парк ім. Ю. Гагаріна
Ø 18:00 – 20:00 - Юрій Яковчук, гармоніст (с. Кам’янка); Петро Хильчук та
Василь Талах (фолк, народні музики)
Ø Василь Воливач (м. Радомишль) – майстер музичних інструментів,
виконавець, музичні виступи у власному стилі
«Extreme street folk style Ukraine»
Ø 20:00 – 20:30 - Гурт «Смайл»
Біля пам`ятника «Оленю»
Ø 18: 00 – 20:30 Ірина Кравченко (бандура)
гурт «Троїсті музики» (смт. Нові Білокоровичі)
Центр міста
Ø 18:00 - 20:30 Олевський міський будинок культури
Ø 18:30 – 20:30 Гурт «Euforia», Михайло Гриб
2. Смакування страв із чорницями
3. Виставки декоративно-прикладного мистецтва
У фіналі свята о 20:30 – музичний «джем»
(Соборна площа)

