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УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ 

фестивалю «Єднаймося, громадо!»  

з нагоди 30-річчя незалежності України 

 

Фестиваль «Єднаймося, громадо!» (далі – Фестиваль) проводиться з 

метою належного відзначення 30-річчя незалежності України, відродження та 

утвердження народних звичаїв, свят та обрядів, збереження та популяризації 

української народної та естрадної пісні, виявлення здібної, обдарованої, 

талановитої молоді та активізації творчих здібностей, формування стійкого 

інтересу населення до національної культури, підвищення культурного та 

духовного рівня сучасного суспільства. 

Для організації та проведення Фестивалю створюється організаційний 

комітет (далі – Оргкомітет), який затверджують організатори Фестивалю. 

Оргкомітет проведення Фестивалю: 

- здійснює організаційну роботу щодо проведення Фестивалю; 

- затверджує програму Фестивалю; 

-  поширює інформацію про проведення Фестивалю; 

- затверджує перелік його учасників за результатами попередньо поданих 

заявок; 

- узгоджує символіку, атрибутику Фестивалю, зразки інформаційно-рекламної 

продукції; 

- забезпечує дотримання порядку та умов проведення Фестивалю. 

Фестиваль проводиться 22 серпня 2021 року у центральній садибі 

Городищенської сільської територіальної громади – селі Городище, вул. 

Шкільна, 37 (територія Городищенського ЗЗСО І-ІІІ ступенів). 

Для участі у Фестивалі керівники місцевих закладів культури подають 

відповідну заявку (зразок заявки додається) на участь аматорських колективів 

та/або окремих виконавців (2-4 художні номери від закладу культури) у 

концертній програмі Фестивалю. 

До участі не допускаються колективи, які у своїх виступах прямо чи 

опосередковано пропагують культ насилля та жорстокості, провокують 

розпалювання національної, соціальної, релігійної, громадянської чи іншої 

форми ворожнечі, порушують Закон України «Про забезпечення 

функціонування української мови як державної». 

Усі аматорські колективи та окремі виконавці нагороджуються 

дипломами учасників Фестивалю.  

У межах Фестивалю функціонуватиме мистецька локація «Майстри 

громади про Україну»  –  виставка рукоділля та творчого хобі, що максимально 



відображає тему України та її історію. Керівник закладу культури подає заявку 

(зразок заявки додається)  на участь умільця у виставці Фестивалю (не менше 

5 достойних робіт на одного учасника). 

Умільці (учасники виставки) нагороджуються пам’ятними сувенірами. 

Проведення Фестивалю передбачає: 

- футбольна зустріч ФК Городищенської громади; 

- парад вишиванок (дрес-код Фестивалю – національне українське вбрання); 

- виступ духового оркестру; 

- урочисте відкриття Фестивалю та гала-концерт за участі аматорських 

колективів та окремих виконавців; 

- дитячі розваги «Країна дитячих мрій»; 

- ігри, забави; 

- майстер-класи; 

- фотозони; 

- фуд-корт «Українська кухня»; 

- ярмарок (виїзна торгівля); 

- дискотека під відкритим небом (українська музика). 

Витрати на організацію та проведення Фестивалю здійснюються за 

рахунок коштів організаторів, спонсорів та інших джерел, не заборонених 

чинним законодавством України. 

Фестиваль проводиться в рамках карантинних обмежень у зв'язку з 

COVID-19, діючих на момент проведення фестивалю. 

Додаткові питання за тел. 0959200440 (Галина Бакош, головний 

спеціаліст гуманітарного відділу Городищенської сільської ради). 

 

 
 

 

 




