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ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ

2 травня 2018 року                                                         Cєвєродонецьк                                                                         № 72-СЄВ
  

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Відповідно до статті 6, пункту 1 статті 22, статті 41 Зако-
ну України «Про місцеві державні адміністрації», статей 3, 
7 Закону України «Про культуру», статті 3 Закону України 
«Про театри і театральну справу», у зв’язку з необхідністю 
підвищення у суспільстві статусу театрального мистецтва, 
виявлення та популяризації кращих творчих робіт пред-
ставників театрального мистецтва з різних регіонів Укра-
їни, з метою популяризації національного театрального 
мистецтва, стимулювання розвитку театрального мисте-
цтва на Луганщині та зміцнення єдиного загальноукраїн-
ського театрального середовища,   

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про Всеукраїнський фестиваль 

театрального мистецтва, що додається.      
2. Головному спеціалісту – юрисконсульту Управління 

культури, національностей та релігій Луганської обласної 
державної адміністрації Фоменку Д. О. забезпечити подан-
ня цього наказу на державну реєстрацію та офіційне опу-
блікування в установленому законодавством порядку.   

3. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублі-
кування.      

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.   

Начальник                                       А. О. АДАМЧУК   

Зареєстровано у Головному територіальному 
управлінні юстиції у Луганській області

16 серпня 2018 року №66/1822

ПОЛОЖЕННЯ
про Всеукраїнський фестиваль 
театрального мистецтва

   ЗАТВЕРДЖЕНО
   Наказ Управління культури,

національностей та релігій Луганської обласної 
   державної адміністрації

   02 травня 2018 р. № 72-СЄВ

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Всеукраїнський фестиваль театрального мисте-

цтва (далі – Фестиваль) проводиться Управлінням куль-
тури, національностей та релігій Луганської обласної 
державної адміністрації щорічно у вересні або жовтні, 
починаючи з 2018 року.   

1.2. Метою Фестивалю є:   
популяризація національного театрального мисте-

цтва;   
стимулювання розвитку театрального мистецтва на 

Луганщині;
зміцнення єдиного загальноукраїнського театрально-

го середовища.   
1.3. Завданнями Фестивалю є:   
підвищення у суспільстві статусу театрального мис-

тецтва;
виявлення та популяризація кращих творчих робіт 

представників театрального мистецтва з різних регіонів 
України;   

підтримка та заохочення творчої діяльності режисе-
рів, акторів, сценографів, театральних композиторів та 
балетмейстерів;

активізація театрального руху та професійної комуні-
кації;

створення умов для регулярного творчого обміну.   

1.4. Інформація про проведення Фестивалю розміщу-
ється в засобах масової інформації та через мережу Ін-
тернет не пізніше ніж за місяць до початку проведення 
Фестивалю.   

II. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕ-
ДЕННЯ ФЕСТИВАЛЮ

2.1. Організаторами Фестивалю виступають Управ-
ління культури, національностей та релігій Луганської 
обласної державної адміністрації та Луганський облас-
ний академічний український музично-драматичний 
театр.   

2.2. Для координації діяльності з питань підготовки 
та проведення Фестивалю створюється організаційний 
комітет (далі – Оргкомітет).   

2.3. До складу Оргкомітету входять представники ор-
ганізаторів Фестивалю, професійні митці у галузі куль-
тури і мистецтв.   

2.4. У рік проведення Фестивалю наказом Управлін-
ня культури, національностей та релігій Луганської об-
ласної державної адміністрації визначаються тематична 
спрямованість Фестивалю, місце та строки його прове-
дення, кошторис, затверджується персональний склад 
Оргкомітету та журі Фестивалю.      

2.5. Програмою Фестивалю передбачається: 
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урочисте відкриття Фестивалю; 
публічний показ театральних вистав (далі – творчі ро-

боти);   
визначення переможців Фестивалю;   
урочисте закриття Фестивалю, що включає церемонію 

нагородження переможців Фестивалю.   
У разі внесення змін до програми Фестивалю Оргко-

мітет зобов’язаний не пізніше наступного дня після при-
йняття рішення про внесення змін до програми Фести-
валю повідомити про це його учасників.   

III. УМОВИ ТА ПОРЯДОК 
ПРОВЕДЕННЯ ФЕСТИВАЛЮ

3.1. У Фестивалі беруть участь професійні театральні 
колективи з різних регіонів України, незалежно від їх 
відомчого підпорядкування (далі – Учасники).      

3.2. Фестиваль відбувається у два тури: відбірковий та 
фінальний. 

Під час відбіркового туру Оргкомітет шляхом пере-
гляду поданих Учасниками відеозаписів творчих робіт 
на предмет відповідності останніх тематичній спрямо-
ваності Фестивалю відбирає театральні колективи для 
участі у фінальному турі Фестивалю, в якому можуть 
брати участь не більше п’ятнадцяти театральних колек-
тивів.   

У фінальному турі Фестивалю Учасники здійснюють 
публічний показ творчих робіт.    

За підсумками проведення фінального туру Фестива-
лю визначаються переможці Фестивалю за такими но-
мінаціями: «краще режисерське рішення», «краще плас-
тичне рішення», «краще музичне оформлення», «краще 
візуальне рішення», «краща акторська робота». 

3.3. Творчі роботи Учасників оцінюються за дванад-
цятибальною шкалою за такими критеріями:   

виконавська майстерність; 
художній образ; 
візуальне рішення вистави;
музичне оформлення вистави;
хореографічне (пластичне) рішення вистави.   
3.4. Для участі у Фестивалі подаються:
1) заява про участь у Всеукраїнському фестивалі те-

атрального мистецтва за формою згідно з додатком до 
цього Положення;

2) відеозапис творчої роботи.   
3.5. Заява про участь у Всеукраїнському фестива-

лі театрального мистецтва подається не пізніше ніж за 
три тижні до початку Фестивалю особисто або поштою 
Луганському обласному академічному українському 
музично-драматичному театру за адресою: 93400, Лу-
ганська область, місто Сєвєродонецьк, бульвар Друж-
би Народів, будинок 21, або на електронну адресу: 
ukrlugteatr@ukr.net   

Відеозапис творчої роботи Учасника Фестивалю пода-
ється Луганському обласному академічному українсько-
му музично-драматичному театру на електронну пошту: 
ukrlugteatr@ukr.net   

3.6. Обробка персональних даних Учасників здійсню-
ється за їх згодою відповідно до Закону України «Про 
захист персональних даних».   

ІV. ЖУРІ ФЕСТИВАЛЮ   
4.1. Журі Фестивалю (далі – Журі) є робочим органом 

Фестивалю, завданням якого є перегляд, оцінювання 
творчих робіт та визначення переможців Фестивалю за 
номінаціями.   

4.2. До складу Журі, яке становить не менше п’яти 
осіб, входять професійні митці у галузі театрального 
мистецтва, театрознавці, театральні критики, драматур-
ги, керівники театрів, актори, режисери, сценографи, 
художники, хореографи, діячі культури та мистецтв.    

4.3. За підсумками набраних балів Журі відкритим го-
лосуванням визначає переможців Фестивалю окремо за 
кожною номінацією.   

4.4. У разі отримання кількома Учасниками Фести-
валю рівної кількості балів за однією із номінацій Журі 
визначає переможця Фестивалю за такою номінацією 
додатковим відкритим голосуванням.   

4.5. Рішення Журі може бути оскаржено в установле-
ному законом порядку.

V. НАГОРОДЖЕННЯ 
УЧАСНИКІВ ФЕСТИВАЛЮ   

5.1. Всі учасники Фестивалю нагороджуються дипло-
мами за участь.

5.2. Переможці Фестивалю за кожною із номінацій на-
городжуються окремими дипломами із врученням пода-
рунків та символічних статуеток Фестивалю.      

VI. ФІНАНСОВЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФЕСТИВАЛЮ   

6.1. Фестиваль є некомерційним заходом.
6.2. Фінансування Фестивалю здійснюється за раху-

нок бюджетних асигнувань Управління культури, на-
ціональностей та релігій Луганської обласної державної 
адміністрації, передбачених на заходи у галузі культури 
і мистецтв.

6.3. Для забезпечення підготовки та проведення Фес-
тивалю у встановленому порядку можуть залучатися 
кошти з інших джерел, не заборонених чинним законо-
давством України.

Начальник управління       А. О. АДАМЧУК
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