УКРАЇНА

ОЛЕВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
12.08.2013

№ 169

Про проведення 12-го відкритого
обласного фестивалю української
сучасної естрадної пісні «Зорі над Убортю»
З метою розвитку сучасної української пісні та популярної музики,
пошуку нових самодіяльних колективів, молодих виконавців, авторів пісень,
виконання їх творів, підвищення ролі аматорського мистецтва та на виконання
розпорядження голови районної державної адміністрації від 09 серпня 2013
року №143 "Про відзначення в районі 22-ої річниці незалежності України та
90-річчя утворення Олевського району":
1.
Провести 25 серпня 2013 року 12-й відкритий фестиваль
української сучасної пісні «Зорі над Убортю».
2.
Затвердити склад оргкомітету фестивалю згідно додатку.
3.
Оргкомітету фестивалю забезпечити:
1)
розробку та затвердження кошторису витрат із зазначенням
джерел фінансування до 25 серпня 2013 року;
2)
проведення рекламної кампанії фестивалю та залучення
спонсорських коштів на рахунок фонду «Фестиваль» при відділі культури
райдержадміністрації.
4.
Начальнику відділу культури райдержадміністрації Кльоц І.В.
надіслати запрошення до фестивалю виконавцям із Житомирської та сусідніх
областей, Республіки Білорусь, забезпечити участь самодіяльних колективів
та окремих виконавців району у фестивалі.
5.
Начальнику відділу у справах сім’ї, молоді, та спорту
райдержадміністрації Мельник С.О. забезпечити організацію звукотехнічного
обладнання.
6.
Редакції районної газети "Зорі над Убортю" широко висвітлювати
хід підготовки і проведення фестивалю "Зорі над Убортю".
7.
Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на
заступника голови райдержадміністрації Ковальчука О.С.
Голова адміністрації

А.В.Дяченко

Додаток
до розпорядження голови
райдержадміністрації
12.08.2013
№169
Склад
Оргкомітету 12-го відкритого обласного фестивалю української сучасної
естрадної пісні «Зорі над Убортю»
Ковальчук
Олександр Станіславович

- заступник голови райдержадміністрації, голова
оргкомітету

Кльоц
Ірина Василівна

- начальник відділу культури
райдержадміністрації, заступник голови
оргкомітету

Мельник
Світлана Олегівна

- начальник відділу у справах сім’ї, молоді та
спорту райдержадміністрації, заступник голови
оргкомітету

Лук’янчук
Галина Іванівна

- головний спеціаліст відділу культури
райдержадміністрації, секретар оргкомітету
Члени оргкомітету:

Близнюченко
Валерій Павлович

- керуючий справами виконавчого апарату (за
згодою)

Бовсуновський
Юрій Володимирович

- начальник Олевського РВ УМВС України в
Житомирській області (за згодою)

Градовський
Юрій Григорович

- начальник управління культури
облдержадміністрації (за згодою)

Єпифанович
Любов Іванівна

- головний бухгалтер відділу культури
райдержадміністрації

Кондратюк
Юрій Павлович

- директор обласного Центру народної творчості
(за згодою)

Сібірьова
Лідія Василівна

- директор Олевської централізованої
бібліотечної системи

Левченко
Валерій Петрович

- начальник відділу освіти райдержадміністрації

Демкович
Павло Теодозієвич

- т.в.о. головного лікаря КУ "Олевська центральна
районна лікарня" (за згодою)

Тимків
Тетяна Антонівна

- директор Олевської музичної школи

Халімончук
Павло Олексійович

- директор Олевського районного будинку
культури

Заступник голови
Райдержадміністрації

О.С.Ковальчук

