
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Н А К А З

Про затвердження Положення 
про обласний конкурс 
патріотичної бардівської пісні 
«Оберіг пам’яті»

Відповідно д о  статті 6, пункту 1 статті 22, статті 41 Закону України «Про 
місцеві державні адміністрації», статей 3, 7, 13, 16 Закону України «Про 
культуру», у зв’язку з необхідністю розвитку жанру патріотичної бардівської 
пісні, виховання молоді на прикладах героїчної боротьби Українського народу 
за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, з метою 
поширення в Україні авторської пісні, поповнення репертуару, активізації 
творчої діяльності та налагодження ділових і творчих контактів аматорських 
колективів та окремих виконавців,
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про обласний конкурс патріотичної бардівської 
пісні «Оберіг пам’яті», що додається.

2. Наказ набирає чинності з дня його опублікування в газеті «Вісник 
Луганщини», але не раніше дня його державної реєстрації в Головному 
територіальному управлінні юстиції у Луганській області.



ЗАТВЕРДЖЕНО



вшанування пам’яті всіх загиблих за соборність, громадянську єдність; 
поповнення репертуару, активізація творчої діяльності та налагодження 

ділових і творчих контактів аматорських колективів та окремих виконавців;
підвищення ідейного та художнього рівня виконавської майстерності та 

виховання художнього смаку;
сприяння розвитку української мови і культури за допомогою впливу 

аматорського мистецтва.

1.4. Інформація про проведення Конкурсу розміщується в засобах масової 
інформації (в газеті «Вісник Луганщини» 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, 
національності 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 
(не менше 5 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 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 виконавці віком від 16 до 45 років за двома



з

віковими категоріями та за такими номінаціями:

1) «авторські твори» -  сольне виконання; літературно-музична 
композиція:

I категорія -  16-27 років;
II категорія -  28-45 років.

2) «бардівська пісня» -  сольне виконання та ансамблі малих форм (дуети, 
тріо, квартети, квінтети):

I категорія -  16-27 років;
II категорія -  28-45 років.

3.3. Хронометраж виступу становить не більше 3-4 хвилин.

3.4. Змістовне наповнення композиції має відображати військово- 
патріотичну тематику, мужність і героїзм воїнів або висвітлювати події під час 
воєнних конфліктів з участю українських воїнів всіх часів: від козаків до воїнів 
антитерористичної операції.

3.5. Мова творів переважно українська, можливо виконання творів 
іншими мовами.

3.6. 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 електронну адресу: 
пагосІпа.ІУОгсЬІ8І@£таі1.сот разом з аудіозаписом творів колективу (виконавця) 
на цифрових носіях (флеш-картах, компакт-дисках).

IV. Журі Конкурсу

4.1. Журі Конкурсу (далі -  Журі) є робочим органом Конкурсу, завданням 
якого є прослуховування 'та оцінювання конкурсних виступів, а також 
визначення переможців.

4.2. До складу Журі, яке становить не менше трьох осіб, входять творчі 
працівники закладів культури області та провідні фахові викладачі закладів 
мистецької освіти.

4.3. Журі Конкурсу оцінює виступи конкурсантів за дванадцятибальною 
шкалою за наступними критеріями:

художній рівень репертуару;
відповідність тематиці конкурсу;
виконавча майстерність;



сценічна культура виконавця;
самобутність виконання (новизна, імпровізаційність, оригінальність 

аранжування).

4.4. Журі визначає переможців за підсумками набраних балів відкритим 
голосуванням окремо у кожній номінації.

4.5. Рішення Журі може бути оскаржено в установленому законом 
порядку.

V. Нагородження

5.1. Переможці Конкурсу в усіх номінаціях за віковими категоріями 
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 здійснюють відрядження.



Додаток
до Положення про обласний 
конкурс патріотичної 
бардівської пісні 
«Оберіг пам’яті»
(пункт 3.6 розділу III)

Анкета-заявка
на участь в обласному конкурсі патріотичної бардівської пісні

«Оберіг пам’яті»
1. ГІ.І.Б.______________________________________________________________
2. Місто,район,селище_________________________________________________
3. Дата народження, вік________________________________________________
4.Освіта_____________ ________________ ________________________________
5. Адреса, телефон учасника (повна назва, адреса закладу при якому 
знаходиться)__________________________________________________________

6.Номінаці я____________________________
7.Назва концертного номеру і хронометраж

Керівник (учасник) ______________ _________
(підпис) (III.Б.)

З І О Д А 
на обробку персональних даних

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 
01.06.2010 №2297-УІ,
я ,________________________________________________________________

(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 патріотичної бардівської пісні 
«Оберіг пам’яті» для організації та проведення вищевказаного конкурсу.

2 0 1 ___р.

підпис


