
 
 

  УКРАЇНА 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
голови обласної державної адміністрації 

 
01.08.2018 № 401 

 
Про підготовку та проведення  
заходів Всеукраїнського козацького  
фестивалю «Покрова на Хортиці» 
 
 
 
 Керуючись ст. 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 
розпорядженням голови облдержадміністрації від 26.12.2017 № 724 «Про 
перспективний план роботи облдержадміністрації», з метою подальшого 
розвитку національної культури, пропаганди традиційукраїнського козацтва в 
сучасному інтерактивному просторі 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 
 
 1. Створити організаційний комітет з підготовки та проведення 
Всеукраїнського козацького фестивалю «Покрова на Хортиці», заходи якого 
відбудуться 12-14 жовтня 2018 року (далі - оргкомітет). 
 

2. Затвердити:  
1)склад оргкомітету з підготовки та проведення Всеукраїнського 

козацького фестивалю «Покрова на Хортиці» (далі - фестиваль), що додається; 
2) заходи з підготовки та проведення фестивалю (додаються).  

 
3. Голів райдержадміністрацій: 
1) забезпечити участь колективів та окремих виконавців, представників 

національно-культурних товариств, які братимуть участь у заходах фестивалю 
відповідно до вимог режисерсько-постановочної групи; 

2) витрати на відрядження учасників фестивалю здійснити за рахунок 
місцевих бюджетів у межах фінансової можливості та чинного законодавства. 

 
4. Запропонувати міським головам міст обласного значення, головам 

об’єднаних територіальних громад здійснити заходи, передбаченів п. 3 цього 
розпорядження. 
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 5. Запропонувати генеральному директору Національного заповідника 
«Хортиця» створити необхідні умови для проведення урочистих заходів 
фестивалю на території Національного заповідника «Хортиця». 
 

6. Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю 
облдержадміністрації сприяти анонсуванню та висвітленню заходів фестивалю 
у засобах масової інформації. 

 
7. Департамент культури, туризму, національностей та релігій 

облдержадміністрації: 
1) забезпечити високий організаційний і творчий рівень підготовки та 

проведення заходів фестивалю; 
 2)здійснити фінансування заходів фестивалю у межах коштів, 
передбачених в обласному бюджеті по галузі «Культура» на виконання 
Програми розвитку культури Запорізької області на2018-2022 роки, затвердженої 
рішенням Запорізької обласної ради від 01.03.2018 № 60; 
 3) підготувати голові облдержадміністрації узагальнену інформацію про 
стан виконанняцього розпорядження до 01.11.2018. 
 

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови облдержадміністрації Гугніна Е.А. 
 
 
 
Перший заступник голови          Е. СЛЕПЯН 
 
 
 
 
 
 


