
 

Вих. № 821/10/1 

від 11.10.2018 р. 

                        Начальнику  відділу освіти  

                        Рогатинської РДА 

                        п. Дуді Л.В. 

 

                                        Вельмишановна Лідіє Василівно!  
 

            Висловлюємо подяку за багаторічну роботу у Вашому районі з підтримки 

молодих обдарованих виконавців, що дає можливість забезпечувати високий 

виконавський рівень конкурсів та фестивалів, постачати нові імена для української 

національної масової музики. 

           У 2018-2019 роках відбудеться Ювілейний ХVI Всеукраїнський фестиваль 

сучасної пісні та популярної музики «Червона рута». Уся культурна громадськість 

України святкуватиме 30-річчя фестивалю, який починаючи з обласних відбіркових 

конкурсів 1988 року та фіналу 1989 року у Чернівцях до нині формує українську 

національну музичну масову культуру. 

           Ювілейний ХVI Всеукраїнський фестиваль сучасної пісні та популярної музики 

«Червона рута» складатиметься з двох етапів – відбіркового та концертного у 2018 

році і фінального – заключних заходів у 2019 році. 

          Заключні заходи Дирекція фестивалю проводитиме у Чернівцях 2019 року, у 

місті -  де у 1989 році відбувся І-й фестиваль «Червона рута». 

          З березня по листопад 2018 року на підставі звернення Адміністрації Президента 

України та виконання доручення Кабінету Міністрів України від 21.11.2017 

№46302/1/1-17, відповідно до Плану роботи Міністерства культури України за 

підтримки Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту 

України, Державного комітету телебачення і радіомовлення України  пройдуть по всій 

Україні 25 відбіркових конкурсів фестивалю «Червона рута».  

Мета конкурсів – залучити широкі верстви української молоді до формування 

патріотичної свідомості засобами української масової музики, здійснити цілеспрямований 

пошук молодих обдарованих виконавців по всій Україні, зокрема в глибинці, відкрити 

нові імена і вивести їх на велику сцену. 

Івано-Франківський обласний   відбірковий   конкурс   ювілейного фестивалю   

«Червона   рута»  відбудеться 27 жовтня 2018 р. у м. Івано-Франківськ в Актовому 

залі Івано-Франківського національного університету нафти і газу (ІФНТУНГ, вул. 

Карпатська,15) за участю близько 150 молодих виконавців з усіх районів та міст області.                  

Організацією цього заходу займаються Управління культури, національностей та 

релігій, департамент освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської 

облдержадміністрації, навчально-методичний центр культури і туризму Прикарпаття 

(лист начальника Управління культури додається). 

Висвітлюють підготовку та проведення інформаційні партнери фестивалю: Філія 

Національної телекомпанії України «Івано-Франківська регіональна дирекція «Карпати», 

ОТБ «Галичина», ТРК «3-Студія», ТРК «Вежа», ТРК «РАІ», радіо «Промінь», «Радіо Ера 

 
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ СУЧАСНОЇ 

ПІСНІ ТА ПОПУЛЯРНОЇ МУЗИКИ 

«ЧЕРВОНА РУТА» 
 

тел.: (044) 360-7526, (067) 448-3775, (095) 335-6823 

е-пошта: chruta@ukr.net веб-сайт: www.rutafest.art 

01033 УКРАЇНА, КИЇВ–33, а/с № 50 

  

 
ALL-UKRAINIAN FESTIVAL OF CONTEMPORARY 
HITS AND POPULAR MUSIC 

«CHERVONA RUTA» 
 

tel.: (044) 360-7526, (067) 448-3775, (095) 335-6823 

e-mail: chruta@ukr.net  web-site:  www.rutafest.art 

01033 UKRAINE, KYIV–33, P. O. Box № 50 

mailto:chruta@ukr.net
mailto:chruta@ukr.net


FM», «Люкс FM», газети «Галичина», «Галицький Кореспондент», «Анонс-Контракт», 

«TV-Експерт», «Західний кур’єр», «Репортер». 

         Участь в конкурсі є безкоштовною, а вхід є вільним для всіх бажаючих.  

         Учасниками Івано-Франківського відбіркового конкурсу є учні музичних та 

загальноосвітніх шкіл, студенти, молоді викладачі, обдарована творча молодь районів, 

міст області. 

           Відбірковий конкурс пройде у шести найпопулярніших музичних жанрах: поп-, 

сучасної танцювальної, рок-, акустичної, іншої музики та українського автентичного 

фольклору. 

           З огляду на підтримку мистецького заходу з боку держави, створення 

сприятливих умов для стимулювання творчості молодих невідомих виконавців 

просимо Вас залучити до участі в Івано-Франківському  обласному  відбірковому   

конкурсі обдаровану молодь Вашого району, дати їй шанс отримати перемогу на 

конкурсі та представляти Ваш заклад на всеукраїнському рівні у фіналі фестивалю. 

           З цією метою просимо:   

1. Поінформувати обдаровану молодь освітніх закладів Вашого району про Івано-

Франківський обласний відбірковий конкурс фестивалю «Червона рута».  

2. Надати список обдарованої молоді,  яка  братиме участь у конкурсі і представлятиме 

район на обласному рівні. 

3. Роздрукувати на принтері оголошення конкурсу (формат А4 або А3) і розмістити на 

дошці оголошень освітніх закладів району (оголошення у Додатку №2). 

4. Роздрукувати витяг з Положення про фестиваль, що містить конкурсні вимоги та 

поінформувати обдаровану молодь (Витяг з Положення у Додатку №3).   

5. Призначити відповідальну особу та надати мобільний телефон з якою Дирекція 

фестивалю «Червона рута» зможе контактувати з вищезазначених питань. 

Сподіваємось, що наші спільні зусилля сприятимуть реалізації державних 

програм підтримки обдарованої молоді. 

Додатки (надіслані на електронну адресу райдержадміністрації): 

 

Додатки: 

1. Лист начальника Управління культури, національностей та релігій Івано-

Франківської облдержадміністрації від 05.02.2018 р. №37/01-006/069 

2. Оголошення обласного відбіркового конкурсу  

3. Витяг з Положення про фестиваль 

4. Заявка-анкета учасника 

5. Лист в.о. директора  Інституту Модернізації змісту освіти МОН від 29.01.2018  

№  22.1/10-216 

 

 

 

Виконавчий директор  

фестивалю «Червона рута»                                Мирослав Мельник 
 

 

 


