Л У Г А Н С Ь К А О Б Л А С Н А Д Е Р Ж А В Н А АДМ ІН ІС ТРА Ц ІЯ
Л У Г А Н С Ь К А О Б Л А С Н А В ІЙ С Ь К О В О -Ц И В ІЛ Ь Н А АДМ ІН ІС ТРА ЦІЯ
У П Р А В Л ІН Н Я КУЛЬТУРИ, Н А Ц ІО Н А Л Ь Н О С Т Е Й ТА РЕЛІГІЙ
Л У Г А Н С Ь К О Ї О Б Л А С Н О Ї Д Е Р Ж А В Н О Ї АДМ ІН ІС ТРАЦІЇ
НАКАЗ
Ссверодоі-іеиьк

Про затвердження Положення
про обласний фестиваль хорових
колективів «Пісня, як доля»

Відповідно д о статті 6, пункту 1 статті 22, статті 41 Закону України «І Іро
місцеві державні адміністрації», статей 3, 7, 13, 16 Закону України «Про
культуру», у з в ’язку з необхідністю збереження і подальшого розвитку
традиційних жанрів і видів хорового мистецтва, відродження і становлення
кращих традицій національної музично-хорової школи, удосконалення
аматорського українського хорового виконавства та з метою використання
можливостей хорової культури для розвитку у художньому колективі творчої
особистості,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про обласний фестиваль хорових колективів
«Пісня, як доля», що додасться.
2. Наказ набирає чинуості з дня його опублікування в газеті «Вісник
Луганщини», але не раніше дня його державної реєстрації в Головному
територіальному управлінні юстиції у Луганській області.
3. Контроль за виконанням нього наказу залишаю за собою.

Начальник

А, О. Адамчук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління культури,
національностей та релігій
Луганської обласної
державної адміністрації
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Зареєстровано у Головному
територіальному управлінні юстиції у
Луганській області
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Уповноважена посадова особа органу
державної реєстрації / а
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(підпис)

ПОЛОЖЕННЯ
про обласний фестиваль хорових колективів
«Пісня, як доля»

І. Загальні положення
1.1. Обласний фестиваль хорових колективів «Пісня, як доля»
(далі - Фестиваль) проводиться щорічно у травні місяці Управлінням культури,
національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації.
1.2. Метою Фестивалю є:
збереження і подальший розвиток традиційних жанрів і видів хорового
мистецтва;
відродження і становлення кращих традицій національної музичнохорової школи;
удосконалення аматорського українського хорового виконавства;
використання можливостей хорової культури для розвитку у художньому
колективі творчої особистості.
1.3. Завданнями Фестивалю є:
виявлення нових творчих колективів та їх творчого потенціалу;
підвищення ідейного та художнього рівня виконавської майстерності та
виховання художнього смаку аматорських колективів;
сприяння розвитку української мови і культури за допомогою впливу
аматорського мистецтва;
узагальнення та поширення кращого досвіду роботи хорових колективів;
вдосконалення форм та методів культурно-просвітницької роботи;
поповнення репертуару і активізація творчої діяльності аматорських

хорових колективів;
налагодження ділових і творчих контактів між керівниками хорових
колективів;
розширення творчого спілкування аматорських хорових колективів;
формування та задоволення високих художніх потреб населення.
1.4. Інформація про проведення Фестивалю 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 Фестивалю здійснюється за їх
згодою відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
II. Організація проведення Фестивалю
2.1. Організаторами Фестивалю виступають: Управління культури,
національності та релігій Луганської обласної державної адміністрації;
Луганський обласний центр народної творчості; Біловодська районна державна
адміністрація Луганської області; Біловодська районна рада Біловодського
району Луганської області.
2.2. Для координації організаційної та творчої діяльності в період
підготовки Фестивалю створюється організаційний комітет (далі - Оргкомітет).
2.3. До складу Оргкомітету входять представники організаторів Фестивалю
(не менше 5 осіб).
2.4. У рік проведення Фестивалю наказом Управління культури,
національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації
затверджуються план організаційних заходів і програма Фестивалю, місце, дата
та час проведення, кошторис та персональний склад Оргкомітету Фестивалю.
2.5. Програма Фестивалю включає:
урочисте відкриття Фестивалю;
перегляд виступів учасників;
урочисте закриття Фестивалю.
У разі внесення змін до програми Фестивалю Оргкомітет зобов’язаний не
пізніше наступного дня повідомити про це його учасників.
III. Умови та порядок проведення Фестивалю
3.1. У Фестивалі беруть участь хорові аматорські колективи, серед яких
можуть бути хорові колективи ветеранів війни та праці.
3.2. Хорові колективи представляють свою

візитну картку (історія

з
створення, розвитку колективу в будь-якому форматі) та виконують три
різнопланові хорові твори на свій розсуд.
3.3. Загальний хронометраж виступу хорового колективу не повинен
перевищувати 12 хвилин.
3.4. Твори виконуються під інструментальний супровід або фонограму
(«мінус») та «а сареііа» (без інструментального супроводу).
3.5. Мова творів переважно українська, можливо виконання творів іншими
мовами.
3.6. Записи фонограм повинні бути надані на цифрових носіях (флешкарта) або компакт-дисках.
3.7. Анкета-заявка на участь у Фестивалі подається за формою згідно з
додатком до цього Положення за два тижні до початку Фестивалю особисто або
поштою (Луганський обласний центр народної творчості, проспект
Центральний, 26, м. Сєвєродонецьк, Луганська область, 93400) та на
електронну адресу: пагос!па.іУОгсЬізІ@§таі1.сот.
IV. Нагородження учасників Фестивалю
4.1. Всі учасники Фестивалю нагороджуються дипломами за участь.
4.2. Підприємства, установи, організації та фізичні особи можуть за
власний рахунок нагороджувати учасників Фестивалю додатковими відзнаками
та подарунками відповідно до чинного законодавства.
V. Фінансове забезпечення Фестивалю
5.1. Фестиваль не є комерційним заходом.
5.2. Фінансування Фестивалю 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.
5.3. Витрати на відрядження учасників Фестивалю здійснюються за
рахунок організацій, що здійснюють відрядження.

Начальник управління

А. О. Адамчук

Додаток
до Положення про обласний
фестиваль хорових колективів
«Пісня, як доля»
(пункт 3.7 розділу III)

А Н К Е Т А ЗАЯВК А
на участь в обласному фестивалі хорових колективів «Пісня, як доля»
1. Місто, район, с е л и щ е ______
2. Повна назва колективу
3. Адреса, телефон, факс закладу,

при

якому

знаходиться

колектив:

4. Кількість учасників та їх вік
5. Дані про керівника колективу:
Ш . Б ______

дата народження ___ ___
о с в і т а _________________________ __ ___ _ ___ ___
домашня адреса, телефон
6. Назва концертного номеру, жанру, хронометраж

Керівник
(підпис)

( Ш . Б .)

ЗГОДА
на обробку персональних даних
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 0 1 . 06.2010
№ 2297 - VI,

(прізвище, їм ’я , по батькові повністю)
даю згоду на обробку моїх персональних даних: прізвище, ім’я, гіо батькові,
дата народження, місце проживання, телефон, адреса електронної пошти,
організаційному комітету обласного фестивалю хорових колективів «Пісня, як
доля» для організації та проведення вищевказаного фестивалю.

«

»

(........ _ _ ................ )
підпис

