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УКРАЇНА
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
НАКАЗ
19 липня 2018 року

Cєвєродонецьк

№ 105-СЄВ

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБЛАСНИЙ ВІДКРИТИЙ
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС МОЛОДІЖНОЇ КУЛЬТУРИ «ДИКЕ ПОЛЕ-ФЕСТ»
Відповідно до статті 6, пункту 1 статті 22, статті 41
Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
(із змінами), статей 3, 7 Закону України «Про культуру»
(із змінами), у зв’язку з необхідністю створення єдиного
відкритого культурного простору для вільного творчого
спілкування молоді, сприяння розвитку міжрегіональних та міжнародних зв’язків в області молодіжної творчості, з метою виявлення творчо обдарованої молоді,
підтримки молодіжних творчих проектів у сфері культури та мистецтва,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про обласний відкритий фестиваль-конкурс молодіжної культури «Дике поле – фест», що
додається.
ПОЛОЖЕННЯ
про обласний відкритий
фестиваль-конкурс
молодіжної культури
«Дике поле – фест»
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Обласний відкритий фестиваль-конкурс молодіжної культури «Дике поле – фест» (далі – Фестиваль-конкурс) проводиться Управлінням культури,
національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації один раз на два роки, починаючи
з 2018 року.
1.2. Метою Фестивалю-конкурсу є:
виявлення обдарованої, талановитої молоді;
підтримка і розвиток творчих здібностей молоді;
сприяння розвитку міжрегіональних та міжнародних
зв’язків в області молодіжної творчості;
створення відкритого культурного простору для вільного творчого спілкування молоді;
розвиток системи пошуку та підтримки молодіжних
проектів у сфері культури та мистецтва;
встановлення принципів національної єдності, взаємоповаги та порозуміння між молоддю Луганської області та
інших регіонів України.
1.3. Завданнями Фестивалю-конкурсу є:

2. Головному спеціалісту – юрисконсульту Управління
культури, національностей та релігій Луганської обласної
державної адміністрації Фоменку Д. О. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію та офіційне опублікування в установленому законодавством порядку.
3. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
В. о. начальника

В. ВИБОРНИЙ

Зареєстровано у Головному територіальному
управлінні юстиції у Луганській області
26 вересня 2018 року № 90/1846
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Управління культури,
національностей та релігій
Луганської обласної
державної адміністрації
19 липня 2018 р. № 105-СЄВ
залучення молоді до активної участі в культурному житті регіону;
розвиток творчої згуртованості молоді;
популяризація мистецтв у молодіжному середовищі;
узагальнення, систематизація та впровадження кращого
досвіду роботи з молодіжними колективами та виконавцями;
підтримка обдарованої молоді, удосконалення майстерності шляхом залучення професійних виконавців до творчого співробітництва;
пошук нових форм та методів роботи з творчою молоддю.
1.4. Інформація про проведення Фестивалю-конкурсу
розміщується в засобах масової інформації та через мережу Інтернет не пізніше ніж за 21 день до початку проведення Фестивалю-конкурсу.
II. ОРГАНІЗАЦІЯ
ПРОВЕДЕННЯ ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ
2.1. Організаторами Фестивалю-конкурсу виступають
Управління культури, національностей та релігій Луган-
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ської обласної державної адміністрації, Луганський обласний центр народної творчості та Новопсковська районна
державна адміністрація Луганської області.
2.2. Для координації діяльності з питань підготовки та
проведення Фестивалю-конкурсу створюється організаційний комітет (далі – Оргкомітет).
2.3. До складу Оргкомітету входять представники організаторів Фестивалю-конкурсу (не менше п’яти осіб).
2.4. У рік проведення Фестивалю-конкурсу наказом
Управління культури, національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації визначаються місце
та термін проведення Фестивалю-конкурсу, затверджуються персональний склад Оргкомітету та журі Фестивалю-конкурсу, кошторис.
III. УМОВИ ТА ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕННЯ ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ
3.1. У Фестивалі-конкурсі беруть участь молодіжні творчі колективи (у тому числі громадських організацій, культурно-просвітницьких центрів) та окремі виконавці віком
від 16 до 35 років (далі – учасники Фестивалю-конкурсу).
3.2. Фестиваль-конкурс проводиться за такими номінаціями:
1) «Сучасний танець»;
2) «Сучасний вокал»;
3) «Циркове мистецтво»;
4) «Сучасне авангардне театральне мистецтво»;
5) «Арт-об’єкт» (інсталяції, скульптурні об’єкти, предмети промислового дизайну, графіті тощо).
3.3. Учасники Фестивалю-конкурсу в номінаціях «Сучасний танець», «Сучасний вокал», «Циркове мистецтво»,
«Сучасне авангардне театральне мистецтво» представляють на розгляд журі Фестивалю-конкурсу (далі – Журі)
концертні та театральні номери (далі – номери). Учасники
Фестивалю-конкурсу в номінації «Арт-об’єкт» представляють на розгляд Журі презентацію арт-об’єкту (далі –
презентація).
3.4. Конкурсні вимоги:
1) у номінації «Сучасний танець» – 2 номери під фонограму або інструментальний супровід, тривалість кожного
виступу до 5 хвилин;
2) у номінації «Сучасний вокал» – 2 номери у супроводі
будь-якого інструменту (оркестру), «а капела» (без інструментального супроводу) або під інструментальну фонограму, тривалість кожного виступу до 5 хвилин;
3) у номінації «Циркове мистецтво» – 2 номери з музичним супроводом або 1 концертна програма з музичним
супроводом, тривалість кожного виступу до 10 хвилин,
тривалість концертної програми до 20 хвилин;
4) у номінації «Сучасне авангардне театральне мистецтво» – 1 номер з музичним супроводом, тривалість виступу до 15 хвилин;
5) у номінації «Арт-об’єкт» – об’єкт може бути виконаний з будь-якого матеріалу, його загальна площа не повинна перевищувати 2 метрів. Учасники Фестивалю-конкурсу самостійно облаштовують місце для презентації
об’єкту.
3.5. Номери учасників Фестивалю-конкурсу оцінюються
за дванадцятибальною шкалою за такими критеріями:
художній рівень репертуару;
оригінальність та самобутність вбрання виконавців;
відповідність молодіжній тематиці Фестивалю-конкурсу;
інноваційність;
майстерність виконання;
якість супроводу;
сценічна культура;
В. о. начальника управління

оригінальність і змістовність конкурсного матеріалу;
творчій підхід;
оригінальність мислення та виконання;
рівень володіння технікою виконання.
3.6. Презентація учасників Фестивалю-конкурсу оцінюється за дванадцятибальною шкалою за такими критеріями:
креативність мислення;
художньо-образна виразність;
композиційна цілісність;
рівень володіння технікою виконання, приладами та матеріалами;
відповідність молодіжній тематиці Фестивалю-конкурсу.
3.7. Анкети-заяви про участь в обласному відкритому
фестивалі-конкурсі молодіжної культури «Дике поле –
фест» (за формою згідно з додатком до цього Положення)
разом з аудіозаписом музичного супроводу (у разі необхідності) на СD-R диску або флеш-носіях подаються за два
тижні до початку проведення Фестивалю-конкурсу особисто або поштою Луганському обласному центру народної творчості за адресою: 93404, Луганська область, місто
Сєвєродонецьк, проспект Центральний, будинок 26, та на
електронну адресу: narodna.tvorchist@gmail.com
3.8. Обробка персональних даних учасників Фестивалюконкурсу здійснюється за їх згодою відповідно до Закону
України «Про захист персональних даних».
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Додаток
до Положення
про обласний
відкритий фестиваль-конкурс
молодіжної культури
«Дике поле – фест»
(пункт 3.7 розділу ІІІ)

ІV. ЖУРІ
4.1. Журі є робочим органом Фестивалю-конкурсу, завданням якого є перегляд (прослуховування) та оцінювання номерів і презентацій учасників Фестивалю-конкурсу, а
також визначення переможців Фестивалю-конкурсу.
4.2. До складу Журі, яке становить не менше п’яти осіб,
входять провідні діячі та фахівці у сфері культури та мистецтва України.
4.3. Журі визначає переможців Фестивалю-конкурсу
за підсумками набраних балів відкритим голосуванням
окремо у кожній номінації.
4.4. У разі отримання кількома учасниками Фестивалюконкурсу рівної кількості балів Журі визначає переможця
додатковим відкритим голосуванням.
4.5. Рішення Журі може бути оскаржено в установленому
законом порядку.
4.6. Робота членів Журі не оплачується.
V. НАГОРОДЖЕННЯ
УЧАСНИКІВ ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ
5.1. Усі учасники Фестивалю-конкурсу нагороджуються
дипломами за участь.
5.2. Переможці Фестивалю-конкурсу у кожній номінації
нагороджуються дипломами I, II та III ступенів із врученням подарунків.
VI. ФІНАНСОВЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ
6.1. Фестиваль-конкурс є некомерційним заходом.
6.2. Фінансування Фестивалю-конкурсу здійснюється
за рахунок бюджетних асигнувань Управління культури,
національностей та релігій Луганської обласної державної
адміністрації, передбачених на заходи у галузі культури і
мистецтв.
6.3. Для забезпечення підготовки та проведення Фестивалю-конкурсу у встановленому порядку можуть залучатися кошти з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
В. ВИБОРНИЙ
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