
  

                                       Протокол № 3 

 Спільного засідання управи ГО Всеукраїнське товариство 

«Гуцульщина» та Асоціації органів місцевого самоврядування регіону 

«Гуцульщина».  

від 5 квітня 2017 року                                        

                                                                         м. Івано- Франківськ                                                                      

 

Всього членів Управи – 8 

Присутні – 8. 

 Всьго членів Асоціації-8  

присутні -6. 

 

Василь Коржук – перший заступнник голови ГО Всеукраїнське товариство 

«Гуцульщина»,   голова відокремленого підрозділу ГО Всеукраїнське товариство 

«Гуцульщина» у м. Львів. 

 Юрій Стефурак – голова відокремленого підрозділу ГО Всеукраїнське товариство 

«Гуцульщина» у Косівському  районі;  

 Ярослав Кікінчук – заступник голови відокремленого  підрозділу ГО 

Всеукраїнське товариство «Гуцульщина» у Верховинському районі; 

Ігор Яківчук – голова відокремленого  підрозділу ГО Всеукраїнське товариство 

«Гуцульщина» у м.Яремчі; 

Мирослава Корнелюк – голова відокремленого  підрозділу ГО Всеукраїнське 

товариство «Гуцульщина» у м. Івано-Франківськ;  

 Василь Марчук- голова відокремленого  підрозділу ГО Всеукраїнське товариство 

«Гуцульщина» у Вижницькому районі; 

 Ігор Андруняк – заступник голови відокремленого  підрозділу ГО Всеукраїнське 

товариство «Гуцульщина» у Надвірнянському районі; 



 Дмитро Чорний- голова відокремленого підрозділу ГО Всеукраїнське товариство 

«Гуцульщина» у Коломийському районі. 

В роботі засідання взяли участь  члени Асоціації органів місцевого 

самоврядування регіону «Гуцульщина»: 

Ярослав Кікінчук- голова Асоціації органів місцевого самоврядування регіону 

«Гуцульщина»; 

 Василь Попович- заступник голови Асоціації органів місцевого самоврядування 

регіону «Гуцульщина»; 

Павло  Ванжурак –голова Косівської районної ради;  

Іван Шкіндюк- голова Верховинської районної ради; 

Василь Онутчак- Яремчанський міський голова; 

 Михайло Андрюк-голова Вижницької районної ради; 

 Іван Тодорук - перший заступник голови Надвірнянської райдержадміністрації.  

Запрошені представники засобів інформації: 

 Обласне телебачення «Галичина», Обласна радіокомпанія «Карпати» Газета 

«Галичина». 

                                  Порядок денний: 

 

1.Про проведення ХХІV Міжнародного Гуцульського фестивалю 

11-13 серпня 2017 року на Коломийщині. 

2.Про проведення ХХІ міжнародної конференції «Український феномен 

Гуцульщини»: національний та європейський контексти.  

11 ерпня 2017 року. 

3. Про роботу сайту ГО Всеукраїнське товариство «Гуцульщина». 

4. Про встановлення щорічного Дня гуцульського вбрання (убирі) на Зелені свята. 

5.Про звернення до Міністра освіти України щодо збереження відділення 

«Гуцульщина» науково-дослідного інституту Українознавства МОН України у 

Верховині. 

6.Про проведення зустрічей керівництва та членів Управи товариства з активом 

районних та міських товариств. 



7.Про звернення Управи ГО Всеукраїнське товариство «Гуцульщина» до Прем’єр-

міністра України щодо прийняття Постанови  Кабінету Міністрів України» по 

забезпеченню виконання статті 3 Закону України «Про статус гірських населених 

пунктів в Україні».  

8.Про найвищу нагороду Товариства «За особливі заслуги перед Гуцульщиною». 

 9. Про звернення до  органів місцевого самоврядування та релігійних громад 

регіону «Гуцульщина» щодо  покращення стану утримання та благоустрою 

кладовищ.  

10. Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо зміни порядку справляння 

попенної плати до місцевих бюджетів за рубки головного користування.  

11. Про зверненя до жителів регіону «Гуцульщина» щодо надання допомоги 

воїнам АТО напередодні Великодних свят. 

12. Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо справляння плати  до 

місцевих бджетів за використання місцевих природніх ресурсів.  

13. Про  подальшу діяльність Асоціації органів місцевого самоврядування регіону 

«Гуцульщина». 

 Слухали: 

1.Про проведення ХХІV Міжнародного Гуцульського фестивалю 

 11-13 серпня 2017 року на Коломийщині.  

Вступили:  

Дмитро Стефлюк, який інформувуав учасників засідання про проведення  на 

Коломийщині ХХІV Міжнародного Гуцульського фестивалю 11-13 серпня 2017 року. 

Про хід підготовки до його проведення доповіли спеціалісти Відділу культури 

Коломийської райдержадміністрації Люба Дутчак та Микола Кавацюк, які 

наголосили на тому, що на даний час є  затверджений план заходів по підготоці та 

проведенню фестивалю. З цього приводу найблищим часом відбудеться засідання 

оргкомітету на який запросять голів товариства «Гуцульщина» та предстваників 

районних адміністрацій Гуцульського регіну.  Дмитро Чорний, Ігор Яківчук та Ігор 

Андруняк підтримали запропонований план підготовки  проведення фестивалю. 

 Вирішили: 



 1. Іформацію про хід підготовки до проведення ХХІV Міжнародного 

Гуцульського фестивалю 11-13 серпня 2017 року на Коломийщині прийняти до 

відома. 

2.  Головам відокремлених підрозділів Товарисва та членам Асоціації надавати 

допомогу в підготоці та проведенні відповідних інформаційних і організаційних 

заходів поязаних з підготовкою фестивалю. 

  Слухали: 

2 Про проведення ХХІ міжнародної конференції «Український феномен 

Гуцульщини»: національний та європейський контексти. 

 Виступили: 

 Василь Коржук, Юрій Стефурак, Ярослав Кікінчук, які висловились за активну 

участь у проведенні  конфернції відомих науковців та громадських діячів , які своєю 

працею вносять гідний вклад у збереження та примноження Гуцульської культури . 

 Вирішили: 

   1.Іформацію про хід підготовки до проведення Міжнародної наукової 

конференції «Український феномен Гуцульщини»: національний та європейський 

контексти прийняти до відома. 

 2. Головам відокремлених підрозділів Товарисва та членам Асоціації надавати 

допомогу в підготоці та проведенні відповідних інформаційних і організаційних 

заходів поязаних з проведенням Міжнародної наукової конференції «Український 

феномен Гуцульщини»: національний та європейський контексти. 

 Слухали: 

3. Про роботу сайту ГО Всеукраїнське товариство «Гуцульщина».  

Виступили: 

 Дмитро Стефлюк, який інформував  учасників засідання  про проведену роботу 

щодо наповнюваності сайту інфомаціями з регіональних підрозділів.  Василь Коржук 

та Василь Марчук висловились щодо необхідності  подавати на сайт опертивну 

інфомацію про  роботу, що проводиться в регіональних відділеннях Товариства. 

 Вирішили: 



1. Зобовязати голів відокремлених підрозділів Товариства систематично подавати 

на сайт інформації про події та заходи, що відбуваються за їх участю в районах та 

містах Гуцульщини . 

 Слухали: 

 4.Про встановлення щорічного Дня гуцульського вбрання (убирі) на Зелені свята. 

Виступили: 

 Дмитро Стефлюк, Ігор Яківчук Василь Коржук, Іван Шкіндюк та Павло 

Ванжурак, які підтримали пропозицію встановлення щорічного Дня гуцульського 

вбрання (убирі) на Зелені свята. 

 Вирішили:  

1.Встановити  на території регіону Гуцульщини щорічне свято День гуцульського 

вбрання (убирі) на Зелені свята. 

 2. Головам  районних та міських підрозділів Товариства: 

- ввійти з пропозицією до районних та міських рад, органів місцевого 

самоврядування та виконавчої влади регіону «Гуцульщина» щодо підтримки цього 

рішення; 

- забезпечити інфомування жителів регіну в засобах інформації  

про ініціативу ГО Всеукраїнське товариство «Гуцульщина»щодо встановлення  

щорічного Дня гуцульського вбрання (убирі) у період святкування  за  релігійним 

календарем Пресвятої Тройці. 

Слухали: 

5.Про звернення до Міністра освіти України щодо збереження відділення 

«Гуцульщина» науково-дослідного інституту Українознавства МОН України у 

Верховині.  

Виступили: 

 Дмитро Стефлюк, Ярослав Кікінчук, Іван Шкіндюк та Василь Марчук, які 

підтримали текст звернення до Міністра освіти України щодо збереження відділення 

«Гуцульщина» науково-дослідного інституту Українознавства МОН України у 

Верховині.  

Вирішили: 



1. Надіслати звернення до Міністра освіти України щодо збереження відділення 

«Гуцульщина» науково-дослідного інституту Українознавства МОН України у 

Верховині. 

2. Звернутись до голів районних та міських рад, органів місцевого 

самоврядування регіну Гуцульщини щодо підтримки звернення до Міністра освіти 

України щодо збереження відділення «Гуцульщина» науково-дослідного інституту 

Українознавства МОН України у Верховині.  

Слухали: 

6.Про проведення зустрічей керівництва та членів Управи товариства  з активом 

районних та міських товариств. 

 Виступили:  

Дмитро Стефлюк, Василь Коржук, Юрій Стефурак та Михайло Андрюк, які 

підтримали пропозицію про необхідність проведення зустрічей голови та членів 

Управи ГО Всеукраїнське товариство «Гуцульщина» та членів Асоціації органів 

місцевого самоврядування регіону «Гуцульщина» з активом товариства в 

районах та містах регіону «Гуцульщина». 

Вирішили:  

1. Головам районних та міських відділень Товариства спільно з членами 

Асоціації до 20 квітня узгодити графіки зустрічей та повідомити про  їх 

проведення голову Всеукраїнського товариства «Гуцульщина».  

Слухали: 

7. Про звернення Управи ГО Всеукраїнське товариство «Гуцульщина» до 

Прем’єр-міністра України щодо прийняття Постанови  Кабінету Міністрів 

України» по забезпеченню виконання статті 3 Закону України «Про статус 

гірських населених пунктів в Україні». 

  Виступили: 

Дмитро Стефлюк, Василь Коржук, Юрій Стефурак, Іван Шкіндюк та Ярослав 

Кікінчук, які підтримали текст звернення до Прем’єр-міністра України щодо 

прийняття Постанови  Кабінету Міністрів України» по забезпеченню 



виконання статті 3 Закону України «Про статус гірських населених пунктів в 

Україні».  

 Вирішили:  

1. Підтримати звернення Управи ГО Всеукраїнське товариство «Гуцульщина» та                                                            

Асоціації органів місцевого   самоврядування       регіону        «Гуцульщина»; 

до Прем’єр-міністра України щодо прийняття Постанови  Кабінету Міністрів 

України» по забезпеченню виконання статті 3 Закону України «Про статус гірських 

населених пунктів в Україні».  

2. Звернутись до районних, міських селищних та сільських рад  регіну 

«Гуцульщина» про підтримку даного звернення.  

 Слухали: 

7. Про найвищу нагороду Товариства «За особливі заслуги перед 

Гуцульщиною».  

 Виступили: 

Василь Корпанюк, Ярослав Кікінчук, Ігор Яківчук,  Василь Коржук, Дмитро 

Чорний, Павло Ванжурак та Ігор Андруняк, які підтримали запропонований проект 

відзнаки «За особливі заслуги перед Гуцульщиною». 

 Вирішили: 

 1. Підтримати зпропонований проект найвищої відзнаки «За особливі заслуги 

перед Гуцульщиною». 

 2. Розробити Положення про порядок представлення до відзначення відзнакою 

«За особливі заслуги перед Гуцульщиною». 

 Слухали:  

9.Про звернення до  органів місцевого самоврядування та релігійних громад 

регіону «Гуцульщина» щодо  покращення стану утримання та благоустрою 

кладовищ.  

Виступили:  

Ігор Андруняк, Ігор Яківчук,  Михайло Андрюк та Ярослав Кікінчук, які 

підтримали необхідність прийняття звернення до  органів місцевого самоврядування 



та релігійних громад регіону «Гуцульщина» щодо  покращення стану утримання та 

благоустрою кладовищ. 

 Вирішили:  

1.Доручити Ігору Анндруняку підготовити текст звернення до  органів місцевого 

самоврядування та релігійних громад регіону «Гуцульщина» щодо  покращення стану 

утримання та благоустрою кладовищ. 

2. Доопрацьований текст звернення опублікувати в засобах інформації.  

Слухали: 

10. Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо зміни порядку справляння 

попенної плати до місцевих бюджетів за рубки головного користування.  

 Виступили:  

Дмитро Чорний, Ігор Яківчук, Іван Шкіндюк,Пввло Ванжурк та Дмитро Стефлюк, 

які пдтримали необхідність прийняття такого звернення.  

Вирішили: 

1. Доручити Івану Шкіндюку підготовити текст звернення до Кабінету 

Міністрів України щодо зміни порядку справляння попенної плати до місцевих 

бюджетів за рубки головного користування.  

    Слухали:  

11.Про зверненя до жителів регіону «Гуцульщина» щодо надання допомоги 

воїнам АТО напередодні Великодних свят. 

 Виступили: 

 Василь Попович, Іван Шкіндюк, Ярослав Кікінчук та Василь Марчук, які 

підтримали  необхідність прийняття зверненя до жителів регіону «Гуцульщина» 

щодо надання допомоги воїнам АТО напередодні Великодних свят.  

Вирішили: 

1 Доручити Ігору Андруняку підготовити текст зверненя до жителів регіону 

«Гуцульщина» щодо надання допомоги воїнам АТО напередодні Великодних свят. 

 2. Опублікувати текст звернення в засобах інформації. 

 Слухали: 



12.Про звернення до Кабінету Міністрів України  щодо оплати комунальних 

послуг на території місцевих громад. 

 Виступили: 

 Дмитро Чорний, Іван Шкіндюк, Павло Ванжурак та Михайло Кондрюк, які 

підтримали  необхідність прийняття зверненя щодо оплати комунальних послуг на 

території місцевих громад.  

 Вирішили:  

1. Доручити Дмитру Чорному підготовити проект звернення до Кабінету 

Міністрів України  щодо оплати комунальних послуг на території місцевих громад.  

 Слухали:  

13.Про  подальшу діяльність Асоціації органів місцевого самоврядування регіону 

«Гуцульщина». 

 Виступили:  

Ярослав Кікінчук,  Павло Ванжурак, Михайло Кондрюк, Іван Шкіндюк та Дмитро 

Стефлюк, які запропонували провести  у квітні цього року  у Верховині спільне 

засідання Товариства та Асоціації на якому вирішити організаційні питання 

подальшої діяльності Асоціації.  

Вирішили: 

1. Провести 28 квітня у Верховині спільне засідання Товариства та Асоціації на 

якому вирішити організаційні питання подальшої діяльності Асоціації. 

 

 Голова ГО Всеукраїнське                               Голова Асоціації органів  

товариство «Гуцульщина»                              місцевого самоврядування  

 Дмитро Стефлюк                                               регіону «Гуцульщина» 

                                                                                   Ярослав Кікінчук. 

             

 

               

   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 



 

 

 

 

 

 


