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Паспорт
Верховинської районної літературно-мистецької премії з розвитку та
популяризації Гуцульщини імені Дмитра Ватаманюка на 2018 рік
1. Ініціатор підготовки районної програми (замовник) –
Верховинська районна рада.
2. Розробник районної Програми – виконавчий апарат Верховинської
районної ради.
3. Термін реалізації районної Програми: 2018 рік.
4. Етапи фінансування районної Програми: вересень 2018 року.
5. Обсяги фінансування районної Програми: 30 тис. грн.
Роки

Обсяг фінансування
Всього

2018

в т.ч. за джерелами фінансування

грн.

Державний Районний
бюджет
бюджет
(грн.)

Місцеві
бюджети

Інші
джерела

30000

–

Відповідно
до
прийнятих
рішень

Відповідно
до
можливих
надходжень

30000

6. Очікувані результати виконання районної програми:
– збереження традиційних на Гуцульщині народних промислів,
декоративно-ужиткового мистецтва;
– створення осередків матеріальної культури гуцулів, навчальних
центрів для учнів загальноосвітніх шкіл та молоді з виготовлення унікальних
на Гуцульщині виробів та предметів декоративно-ужиткового мистецтва:
– збереження та примноження духовно-мистецьких, християнських
цінностей – традицій, звичаїв та обрядів, історико-культурної скарбниці
предків та популяризація автентики Гуцульщини;
– видання книг про історію Гуцульщини, видатних людей та
легендарних історичних постатей Верховинського краю, борців за волю та
незалежність України та наповнення літературними виданнями бібліотечних
та навчальних закладів Верховинщини.
– фінансове стимулювання народних умільців, майстрів декоративноужиткового мистецтва, авторів книг про Гуцульщину, Верховинщину,
Карпатський край.
7. Термін проведення звітності: протягом року.
Замовник програми:
Верховинська районна рада

Іван Шкіндюк

Керівник програми:
Голова районної ради

Іван Шкіндюк

1.Загальна частина
Програма «Верховинська районна літературно-мистецька премія з
розвитку та популяризації Гуцульщини імені Дмитра Ватаманюка» (далі –
Програма) є однієї з невід’ємних складових цілісної комплексної Програми
збереження та подальшого поступу вперед матеріальної і духовної культури
гуцулів, розвитку духовних оберегів предківського краю.
У національно-культурному відродженні незалежної України та
Гуцульщини, утвердженні гуманістичних й національних ідеалів, духовних
цінностей рідного народу вніс вагомий вклад голова Всеукраїнського
Товариства «Гуцульщина», видавець та упорядник відновленого
Гуцульського календаря, член правління обласної організації Спілки
журналістів, багаторічний редактор районної газети «Верховинські вісті»,
голова Верховинської районної ради 1992 – 1994 років, депутат багатьох
скликань районної та обласної ради, патріот рідного краю, Гуцульщини та
України Дмитро Ватаманюк.
Гідною шаною багаторічної праці, світлої пам’яті за великі і достойні
діла на землі гуцульських предків і є заснування Верховинської районної
літературно-мистецької премії імені славного і заслуженого гуцула, вірного
сина великих предків Дмитра Михайловича Ватаманюка.
ІІ. Мета та основні завдання Програми
Метою Програми є:
– вшанування світлої паняті великого патріота і пропагандиста
Гуцульщини, голови Всеукраїнського Товариства «Гуцульщина», видавця та
упорядника Гуцульського календаря, члена правління обласної організації
Спілки журналістів, багаторічного редактора районної газети «Верховинські
вісті», активного громадського діяча Гуцульського краю Дмитра
Михайловича Ватаманюка;
–
відродження гуцульського етносу, збереження та передача
нащадкам культурно-мистецької автентики.
Завданням Програми є:
– збереження та примноження матеріальної і духовної культури
гуцулів, національно-християнських цінностей;
–
продовження
літописання
історії
Гуцульщини,
зокрема
Верховинського краю, видання книг на гуцульську тематику про історію
рідного краю, його видатних людей та легендарних героїв, борців за волю та
незалежність Самостійної, Соборної України;
–
формування іміджу Міжнародного автентико-просвітницького
центру Гуцульщини у Верховині;
– фінансове стимулювання народних умільців, майстрів декоративноужиткового мистецтва, авторів книг про Гуцульщину, Верховинщину,
Карпатський край.

ІІІ. Перелік заходів Програми на 2018 рік
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Заходи

Виконавці

Оголошення районного конкурсу з
присудження
Верховинської
районної літературно-мистецької
премії з розвитку та популяризації
Гуцульщини
імені
Дмитра
Ватаманюка у трьох номінаціях:
1. Матеріальна культура гуцулів.
2. Духовна культура гуцулів.
3.Літописання історії Гуцульщини.
Розгляд подань-рекомендацій та
допуск кандидатів до участі у
конкурсі
на
присудження
районної літературно-мистецької
премії імені Дмитра Ватаманюка
(огляд робіт народних умільців,
майстрів декоративно-прикладного
мистецтва Гуцульщини, аналіз
відеоматеріалів
про
духовну
культуру, книг на гуцульську
тематику про історію рідного
краю).
Подання рішення районної комісії
про визначення переможця та
присудження
літературномистецької премії імені Дмитра
Ватаманюка
у
вищевказаних
номінаціях.
Прийняття
рішення
голови
районної ради про присудження
літературно-мистецької
премії
імені Дмитра Ватаманюка та
видання
відповідного
розпорядження.
Інформація в ЗМІ про рішення
комісії та голови районної ради
про присудження
літературномистецької премії імені Дмитра
Ватаманюка
Вручення премії у розмірі по 10
тис. грн. у кожній номінації на
день
народження
Дмитра
Ватаманюка 30 вересня 2018 року.

Районна комісія з
присудження
премії імені
Дмитра
Ватаманюка

Термін
виконання
Лютий
2018 рік

Районна комісія з
присудження
журналістської
премії імені
Дмитра
Ватаманюка

До 01 вересня
2018 року

Районна комісія з
присудження
журналістської
премії імені
Дмитра
Ватаманюка
Голова районної
ради

До 10 вересня
2018 року

Прес-служба
районної ради

До 25 вересня
2018 року

Голова районної
ради

30 вересня
2018 року

До 20 вересня
2018 року

ІV. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Фінансування Програми здійснюється відповідно до чинного
законодавства України в межах асигнувань, передбачених районним
бюджетом.
Видатки на підтримку заходів Програми, які будуть здійснюватися на
виконання Програми, передбачається у районному бюджеті на 2018 рік.
Сума коштів з районного бюджету складає 30 000 грн.
V. ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
Підготовка та реалізація Програми здійснюється відповідно до рішення
Верховинської районної ради сьомого демократичного скликання від
_____________________________ року.
VІ. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ
Контроль за виконанням програми покладається на постійну комісію
районної ради з гуманітарних питань: освіти, культури, національного і
духовного розвитку та засобів масової інформації.

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

Роман Ванівський

Затверджую
Голова районної ради
____________Іваан Шкіндюк

План заходів
на виконання Верховинської районної літературно-мистецької
премії з розвитку та популяризації Гуцульщини
імені Дмитра Ватаманюка
№п
/п
1

Заходи

Сума

Виконавці

Термін
виконанн
я

Очікуван
ий
результат

Районна
рада

Вересень
2018 року

Збереження
та
примноження духовномистецьких,
християнськ
их цінностей – традицій, звичаїв
та обрядів,
історикокультурної
скарбниці
предків та
популяризац
ія автентики
Гуцульщини

(грн.)
Вручення
Верховинської районної
літературно-мистецької
премії з розвитку та
популяризації
Гуцульщини
імені
Дмитра Ватаманюка у
трьох номінаціях:
1. Матеріальна культура
10000
гуцулів.
2. Духовна
гуцулів.

культура 10000

3. Літописання
Гуцульщини.
Разом

історії

10000

30000

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

Роман Ванівський

