
 
У К Р А Ї Н А 

ЗАПОРІЗЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

голови обласної державної адміністрації 
 
15.07.2008                                                                                                       № 259 
 
 
 
Про проведення Всеукраїнського  
фестивалю театрів ляльок  
„Лялькова веселка” 
                                                         Зареєстровано в Головному управлінні 
                                                         юстиції у Запорізькій області 
                                                         21.07.2008 за № 34/1318 
 
 

Керуючись ст. 22 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” 
ст. 3 Закону України „Про театри і театральну справу”, відповідно до Програми 
розвитку культури Запорізької області на 2008-2012 роки, яка затверджена 
рішенням обласної ради від 29.11.2007 №10, та з метою пропаганди кращих 
досягнень сучасного мистецтва театру ляльок, зміцнення творчих зв’язків 
театрів ляльок України, забезпечення культурного обслуговування та 
естетичного виховання підростаючого покоління Запорізької області: 

 
1. Провести з 16.09.2008 по 21.09.2008 Всеукраїнський фестиваль театрів 

ляльок „Лялькова веселка” на базі комунального закладу „Запорізький 
обласний театр ляльок” Запорізької обласної ради. 

 
2. Затвердити Положення про Всеукраїнський фестиваль театрів ляльок 

„Лялькова веселка”(додається). 
 
3. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та проведення 

Всеукраїнського фестивалю театрів ляльок „Лялькова веселка”                      
(далі - фестиваль), що додається. 

 
4. Запропонувати комунальному закладу „Запорізький обласний театр 

ляльок” Запорізької обласної ради здійснити фінансування заходів фестивалю 
за рахунок коштів, передбачених вищезазначеною Програмою. 

 
5. Управлінню культури і туризму облдержадміністрації вжити 

необхідних заходів щодо проведення урочистої церемонії відкриття та закриття 
фестивалю.  
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6. Управлінню освіти і науки облдержадміністрації сприяти в 

організації перегляду фестивальних вистав вихованцями та учнями дошкільних 
та загальноосвітніх навчальних закладів області. 

 
7. Управлінню у справах преси та інформації облдержадміністрації, 

Запорізькій обласній державній телерадіокомпанії Державного комітету 
телебачення і радіомовлення України забезпечити висвітлення у засобах 
масової інформації проведення фестивалю.  

 
8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови облдержадміністрації Фролова М.О. 
 
9. Розпорядження набуває чинності з моменту офіційного оприлюднення. 
 
 
 

Тимчасово виконуючий  
обов’язки голови обласної 
державної адміністрації       О.В. Старух 
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        Затверджено  
 
        розпорядження голови обласної 
        державної адміністрації  
 
        15.07.2008 № 259 
 
                                                    
                                                         Зареєстровано в Головному управлінні 
                                                         юстиції у Запорізькій області 
                                                         21.07.2008 за № 34/1318 
 

Положення  
про Всеукраїнський фестиваль театрів ляльок „Лялькова веселка” 

 
 

Організаторами Всеукраїнського фестивалю театрів ляльок „Лялькова 
веселка” (далі - фестиваль) є Запорізька обласна державна адміністрація, 
Запорізька обласна рада, управління культури і туризму облдержадміністрації, 
комунальний заклад „Запорізький обласний театр ляльок” Запорізької обласної 
ради.  

 
 Загальні положення  

 
Фестиваль проводиться з метою пропаганди кращих досягнень сучасного 

мистецтва театру ляльок, створення можливостей для обміну досвідом творчих 
досягнень акторів, режисерів, сценографів, активізації творчого самовиявлення 
митців, забезпечення культурного обслуговування та естетичного виховання 
підростаючого покоління. Фестиваль проводиться в м. Запоріжжя.  

 
Умови участі та порядок проведення  

 
До участі у фестивалі запрошуються професійні театри ляльок України 

різної форми власності. Кожному з них надається право показу однієї вистави 
на основній сцені. Жанр і спрямування вистав не обмежується. Приймаюча 
сторона має право на показ двох вистав. 

Показ вистав відбувається на сцені комунального закладу „Запорізький 
обласний театр ляльок” Запорізької обласної ради та на інших сценічних 
майданчиках м. Запоріжжя. 

Організатори фестивалю беруть на себе витрати на проживання, 
харчування, оренду залів, транспортне обслуговування під час проведення 
фестивалю (в межах міста), витрати, пов’язані із запрошенням і перебуванням 
журі під час фестивалю.  

Заявка на участь у фестивалі подається за два місяці до визначеного 
терміну проведення фестивалю за формою згідно з додатком. 

 
Керівництво фестивалем  



 4 
 

Для підготовки і проведення фестивалю створюється оргкомітет при 
Запорізькій обласній державній адміністрації, який затверджує склад 
професійного журі. 

Безпосередню організаційно-творчу роботу щодо проведення заходів 
фестивалю здійснює робоча група з підготовки та проведення фестивалю, склад 
якої затверджується наказом начальника управління культури і туризму 
облдержадміністрації. 

 
Фінансове забезпечення фестивалю 

 
Фінансування фестивалю здійснюється за рахунок обласного бюджету, 

благодійних і спонсорських внесків підприємств, установ, організацій, окремих 
громадян, надходжень від проведення платних фестивальних заходів та інших 
надходжень, не заборонених законодавством України. 

 
Нагороди фестивалю 

 
Переможців фестивалю визначає журі за такими номінаціями: 
краща вистава; 
краща режисерська робота; 
краща сценографія; 
краще музичне оформлення; 
краща жіноча роль; 
краща чоловіча роль; 
краща жіноча роль другого плану; 
краща чоловіча роль другого плану; 
краща епізодична роль; 
краще художнє втілення сценічного образу; 
кращий акторський ансамбль 
 
Учасники фестивалю нагороджуються дипломами фестивалю та цінними 

подарунками. Організаторами фестивалю запроваджується спеціальний приз, 
або „Гран-прі”. Спонсори та громадські організації мають право встановлювати 
власні номінації та визначати їх лауреатів. 
 
 
 
Заступник голови - керівник 
апарату облдержадміністрації      Р.В. Дригинич 
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Затверджено 
розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
15.07.2008      №259 

 
 

 
 

Склад 
організаційного комітету з підготовки та проведення Всеукраїнського 

фестивалю театрів ляльок „Лялькова веселка” 
 
 
 

Фролов 
Микола Олександрович 

заступник голови облдержадміністрації, голова 
оргкомітету 
 

 

Сізінцова 

Лариса Анатоліївна 

начальник управління культури і туризму 
облдержадміністрації, заслужений працівник 
культури України, заступник голови оргкомітету  

 

 

Колб  
Анатолій Михайлович 

директор комунального закладу „Запорізький 
обласний театр ляльок” Запорізької обласної ради, 
заступник голови оргкомітету (за згодою) 
 
 

Члени оргкомітету: 
 
 

Вєрозубов 
Олександр Георгійович 

начальник управління освіти і науки 
облдержадміністрації 
 
 

Коваленко 
Олександр Сергійович 

начальник управління у справах преси та інформації 
облдержадміністрації  
 

 

Сватьєва Валентина 
Володимирівна  

голова постійної комісії обласної ради з питань 
науки, освіти та культури (за згодою) 
 

 

Сокульський  
Євген Арнольдович 

генеральний директор Запорізької обласної 
державної телерадіокомпанії Державного комітету, 
телебачення і радіомовлення України (за згодою) 
 

 
 
 
 
Заступник голови - керівник  
апарату облдержадміністрації  
 

 
                                     Р.В. Дригинич 

 
 
 
 


