ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
НАКАЗ

ИСЧ^к ,

Сєвєродонецьк

№
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Про затвердження Положення
про обласний конкурс читців
«Наша дума, наша пісня...»

Відповідно до статті 6, пункту 1 статті 22, статті 41 Закону України «Про
місцеві державні адміністрації», статей З, 7, 13, 16 Закону України «Про
культуру», у зв’язку з необхідністю збереження культурних скарбів
Українського народу, виявлення та підтримки талановитих виконавців, з метою
опанування духовної культурної спадщини українських поетів, вшанування їх
пам’яті, популяризації аматорського мистецтва, збереження та розвитку
інтелектуального, творчого потенціалу серед населення,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про обласний конкурс читців «Наша дума, наша
пісня...», що додається.
2. Наказ набирає чинності з дня його опублікування в газеті «Вісті
Луганщини», але не раніше дня його державної реєстрації в Головному
територіальному управлінні юстиції у Луганській області.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПОЛОЖЕННЯ
про обласний конкурс читців
«Наша дума, наша пісня...»
І. Загальні положення
1.1. Обласний конкурс читців «Наша дума, наша пісня...» (далі Конкурс) проводиться Управлінням культури, національностей та релігій
Луганської обласної державної адміністрації один раз на два роки, починаючи з
2017 року, у грудні місяці.
1.2. Метою Конкурсу є:
опанування багатства духовної культурної спадщини українських поетів,
вшанування їх пам’яті;
популяризація аматорського мистецтва;
обмін досвідом та розширення культурних зв’язків;
збереження та розвиток інтелектуального, творчого потенціалу серед
населення.
1.3. Завданням Конкурсу є:
збереження культурних скарбів Українського народу;
виявлення та підтримка талановитих виконавців;
пошук нових творчих індивідуальностей;
розвиток творчих здібностей у художньому читанні;
популяризація українського народного мистецтва;
зміцнення різноманітних творчих зв’язків;
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1.4. Інформація про проведення Конкурсу розміщується в засобах масової
інформації та через мережу Інтернет не пізніше ніж за 21 день до початку
проведення.
1.5. Обробка персональних даних учасників Конкурсу здійснюється за їх
згодою відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
II. Організація проведення Конкурсу
2.1 Організаторами Конкурсу виступають Управління культури,
національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації та
Луганський обласний центр народної творчості.
2.2. Для координації організаційної та творчої діяльності в період
підготовки Конкурсу створюється організаційний комітет (далі - Оргкомітет).
2.3. До складу Оргкомітету входять представники організаторів
Конкурсу, районних державних адміністрацій та міських рад міст обласного
значення, професійні митці у галузі культури і мистецтв (не менше 7 осіб).
2.4. У рік проведення Конкурсу наказом Управління культури,
національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації
затверджуються програма Конкурсу, місце, дата та час проведення, кошторис,
персональний склад Оргкомітету та журі Конкурсу.
2.5. Програмою Конкурсу передбачається:
урочисте відкриття Конкурсу;
перегляд конкурсних виступів учасників;
урочисте закриття Конкурсу.
У разі внесення змін до програми Конкурсу Оргкомітет зобов’язаний не
пізніше наступного дня після прийняття рішення про внесення змін до
програми Конкурсу повідомити про це його учасників.
III. Умови та порядок проведення Конкурсу
3.1. Конкурс проводиться в один тур - обласний.
3.2. У Конкурсі беруть участь діти та молодь віком від 7 до 24 років за
трьома віковими категоріями та за такими номінаціями:
1) «вірш українських поетів» - сольне виконання:

з
I категорія - 7-11 років;
II категорія - 12-16 років;
III категорія - 17-24 років.

2)
«літературна композиція або уривок за творами українських поетів» беруть участь два та більше виконавців:
I категорія - 7-11 років;
II категорія - 12-16 років;
III категорія - 17-24 років.
3.3. Тривалість конкурсного виступу учасника не має перевищувати семи
хвилин.
3.4. Анкета-заявка на участь у Конкурсі подається за формою згідно з
додатком до цього Положення не пізніше ніж за два тижні до початку цього
Конкурсу особисто або поштою за адресою: Луганський обласний центр
народної творчості, проспект Центральний 26, місто Сєвєродонецьк, Луганська
область, 93404, та в електронному вигляді на адресу електронної пошти:
пагосІпа.ІУогсЬІ8І@§таі1.сот.
IV. Журі Конкурсу
4.1. Журі Конкурсу (далі - Журі) є робочим органом Конкурсу, завданням
якого є прослуховування та оцінювання конкурсних виступів учасників, а
також визначення переможців Конкурсу.
4.2. До складу Журі, яке становить не менше семи осіб, входять
професійні митці у галузі культури і мистецтва, поети, режисери, актори,
письменники, діячі культури та мистецтв.
4.3. Журі оцінює конкурсні виступи учасників за дванадцятибальною
шкалою за наступними критеріями:
виконавська майстерність;
техніка мови: виразність, дикція, наголос;
художній образ;
сценічна культура виконавців.
4.4. За підсумками набраних балів Журі відкритим голосуванням
визначає переможців Конкурсу, присуджуючи учасникам окремо за кожною
номінацією у кожній з трьох вікових категорій І, II та III місця.
У разі отримання рівної кількості балів кількома учасниками в одній
номінації за однією віковою категорією Журі визначає переможця додатковим
відкритим голосуванням.

4.5. Журі надається право зупиняти конкурсний виступ учасника у разі
перевищення ним встановленої цим Положенням тривалості конкурсного
виступу учасника.
4.6. Рішення Журі може бути оскаржено в установленому законом
порядку.
V. Нагородження
5.1. Переможці Конкурсу в кожній номінації в усіх вікових категоріях
нагороджуються дипломами І, II та III ступенів з врученням подарунків.
5.2. Всі учасники Конкурсу отримують дипломи за участь.
5.3. Підприємства, установи, організації та фізичні особи можуть за
власний рахунок нагороджувати учасників та/або переможців Конкурсу
додатковими відзнаками та подарунками.
VI. Організаційно-фінансове забезпечення Конкурсу
6.1. Конкурс є некомерційним заходом.
6.2. Фінансування Конкурсу здійснюється за рахунок бюджетних
асигнувань обласного бюджету, передбачених на заходи в галузі культури та
мистецтв, та не виключає можливості залучення в установленому порядку
інших надходжень, не заборонених чинним законодавством України.
6.3. Витрати на відрядження учасників Конкурсу здійснюються за
рахунок організацій, що відряджають.

Начальник управління

А. О. Адамчук

Додаток
до Положення про обласний
конкурс читців «Наша дума,
наша пісня...»
(пункт 3.4 розділу III)

Анкета-заявка
на участь в обласному конкурсі читців
«Наша дума, наша пісня...»
ПІБ учасника_________________________________________________
Дата народження_____ ________________________________________
Місце навчання_______________________________________________
Керівник_____________________________________________________
Вікова категорія______________________________________________
Н омінація___________________________________________________
Програма конкурсного виступу (назва творів, робіт, хронометраж)

Адреса
Контактний телефон___________________________________________________

«__ »____________________ р-

(______________________ )

(підпис)
ЗГОДА
на обробку персональних даних
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-УІ,

я,--------------------------------------т----------------------------- -------------------------------------(прізвище, ім’я, по батькові повністю)
даю згоду на обробку моїх персональних даних: прізвище, ім’я, по батькові, дата
народження, місце проживання, телефон, адреса електронної пошти, організаційному
комітету обласного конкурсу читців «Наша дума, наша пісня...» для організації та
проведення вищевказаного конкурсу.
«___»____________ 201_ р.

(_______________________ )

