
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
голови обласної державної адміністрації 

14.04.2005                                                                                 № 118 
 
 
 
 
Про проведення Всеукраїнського 
фестивалю мистецтв національних 
культур “Ми–українські” у 2005 році 
                                                                             
                                                              Зареєстровано в Запорізькому обласному 
                                                     управлінні юстиції 
                                                     03.06.2005 за № 38/119 
                                                                                                                                                  
 
 
 
 
 Керуючись статтями 22, 25 Закону України „Про місцеві державні 
адміністрації”, на виконання рішення Запорізької обласної ради від 
18.01.2005 № 32 „Про Програму підтримки розвитку культур національних 
меншин в Запорізькій області у 2005 році” та з метою збереження історичної 
пам’яті народу України, розвитку національних культур, надання допомоги 
національно-культурним товариствам у справі духовного відродження, 
враховуючи особливості 2005 року як року відзначення 60-річчя Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні та Року Грузії в Україні, визначаючи історичну 
роль Запорізького краю у формуванні історичних відносин поліетнічного 
населення на принципах толерантності, миру і злагоди між народами: 
 
 1. Провести заключні заходи Всеукраїнського фестивалю мистецтв 
національних культур “Ми – українські”, присвяченого 60-річчю Перемоги у 
Великій Вітчизняній війні та Року Грузії в Україні, у м. Приморськ з 16 по 19 
вересня 2005 року. 
 
 2. Затвердити Положення про Всеукраїнський фестиваль мистецтв 
національних культур “Ми – українські” (додається). 
 
 
 3. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки та 
проведення Всеукраїнського фестивалю мистецтв національних  культур 
“Ми – українські” (додається). 
 
 4. Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 
обласної державної адміністрації від 05.05.2003 № 166 „Про проведення 
Всеукраїнського фестивалю мистецтв національних культур „Ми – 
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українські” у 2003 році”, зареєстроване в Запорізькому 
обласному управлінні юстиції від 13.05.2003 за № 41/875. 
 
 5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
голови облдержадміністрації Зайковську О.А. 
 

6. Розпорядження набуває чинності з моменту офіційного 
оприлюднення. 
 
 
Голова обласної  
державної адміністрації      Ю.А. Артеменко 
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 Затверджено 

 
розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 

 14.04.2005 № 118 
 
 
 
                                                                  Зареєстровано в Запорізькому 
                                                                  обласному управлінні юстиції 
                                                                  03.06.2005 за № 38/119  
 
 
 

Положення 
про Всеукраїнський фестиваль мистецтв національних культур 

“Ми – українські” 
 

1. Засновники фестивалю 
 
    Організаторами фестивалю є Запорізька обласна державна адміністрація,  
Запорізька обласна рада, Приморська райдержадміністрація, обласна 
асоціація національно-культурних товариств, обласне відділення 
Українського фонду культури при підтримці Міністерства культури та 
мистецтв України, Державного комітету України у справах національностей 
та міграції. 

 
2. Загальні положення 

  
    Всеукраїнський фестиваль мистецтв національних культур “Ми – 
українські” проводиться з метою відродження, розвитку та духовного 
єднання і взаємозбагачення української національної культури та культур 
інших національностей, які проживають на території України, зміцнення 
міжнаціональної злагоди та порозуміння в державі. 

Фестиваль є постійно діючим, включає в себе обласні огляди мистецтв 
національних культур і заключні заходи, які проводяться в м. Приморську 
Запорізької області раз у два роки. 

 
3. Умови участі та порядок проведення 
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До участі у заключних заходах фестивалю запрошуються самодіяльні 

колективи і окремі виконавці – лауреати міжнародних, українських і 
регіональних оглядів і фестивалів народної творчості, які презентують 
самобутню культуру етносів, що населяють Україну. 

Кожен колектив готує 40-хвилинну програму, яка включає в себе 
світову класичну спадщину, невичерпні джерела фольклору, кращі зразки 
сучасного мистецтва. 

Заявки для участі у заключних заходах фестивалю подаються за місяць 
до початку фестивалю за встановленою формою з додатком рекламних 
матеріалів, інформації про виконавців, відеокасет виступів конкурсантів. 
Перевага віддається колективам із збереженням і відродженням 
етнографічних   традицій,    відповідністю костюмів, стенографічним 
оформленням дійства, оригінальністю та самобутністю вбрання виконавців, 
музичного супроводу. 

 
4. Нагороди фестивалю 

 
Учасники заключних заходів нагороджуються дипломами лауреатів 

фестивалю та цінними подарунками. Додатково встановлюється 
заохочувальні премії, призи та інші відзнаки. 

 
5. Керівництво фестивалем 

 
Для підготовки і проведення фестивалю створюється оргкомітет при 

Запорізькій облдержадміністрації за участю представників Міністерства 
культури і мистецтв України, Державного Комітету України у справах 
національностей та міграції. 

Безпосередню організаційно-творчу роботу по проведенню заходів 
фестивалю здійснює дирекція фестивалю, яка затверджує режисерсько-
постановчу групу. 

 
6. Фінансове забезпечення фестивалю 

 
Фінансування заходів фестивалю здійснюється за рахунок обласного та 

місцевих бюджетів, коштів національно-культурних товариств, благодійних 
та спонсорських внесків підприємств, установ, організацій, окремих 
громадян, надходжень від проведення платних фестивальних заходів та 
інших надходжень, не заборонених законодавством України. 

 
 
 
 

Керівник апарату обласної 
державної адміністрації 

 
В.І. Левченко 
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Затверджено 
 
       розпорядження голови обласної 
       державної адміністрації 
                                                                         
       14.04.2205 №118 
 
 
 

Склад 
організаційного комітету з підготовки та проведення 

Всеукраїнського фестивалю мистецтв національних культур 
“Ми – українські” 

 
 

Артеменко 
Юрій Анатолійович 

голова обласної державної адміністрації, 
голова оргкомітету 
 

Бережний 
Олександр Павлович 

заступник голови обласної ради, заступник 
голови оргкомітету (за згодою) 
 

Зайковська  
Олена Анатоліївна 
 

заступник голови облдержадміністрації, 
заступник голови оргкомітету 

Чілачава 
Рауль Шалвович 

заступник голови Державного Комітету 
України у справах національностей та 
міграції, заступник голови оргкомітету  
(за згодою) 
 

Члени оргкомітету: 
 

Бельмас 
Людмила Миколаївна 
 

начальник управління культури 
облдержадміністрації 

Деркач  
Наталія Володимирівна 
 

начальник відділу у справах 
національностей, міграції та релігій 
облдержадміністрації 
 

Конарева 
Ірина Едуардівна 
 

заступник начальника управління культури 
облдержадміністрації 

Пасічник 
Євген Панасович 

директор обласного відділення 
Українського фонду культури, заслужений 
працівник культури (за згодою) 
 

Прокопов 
Юрій Вікторович 

голова Приморської райдержадміністрації 
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Ребро 
Петро Павлович 
 

голова обласної асоціації національно-
культурних товариств (за згодою) 

Ставничий 
Анатолій Станіславович 
 

генеральний директор обласної державної 
телерадіокомпанії (за згодою) 

Хода  
Мирон Миколайович 

директор фестивалю „Ми – українські”, 
директор оздоровчого комплексу 
санаторного типу „Приморський” (за 
згодою) 
 

Шаповал 
Григорій Миколайович 
 

міський голова м. Приморська (за згодою) 

 
 
Керівник апарату обласної 
державної адміністрації 

 
В.І. Левченко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


