УКРАЇНА
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ

НАКАЗ
10.05.2012

м. Полтава

Про затвердження Положення
про відкритий фестиваль-конкурс
виконавців патріотичної пісні
"Молода гвардія" присвяченого
125-річчю від дня народження
С.А.Ковпака

№ 147

Зареєстровано в Головному управлінні
юстиції у Полтавській області
11 травня 2012 р. за № 31/1840
Керівник органу
державної реєстрації (підписано)

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2009
№1415 "Про затвердження типових положень про управління культури і
туризму обласної, Севастопольської міської, Головне управління культури,
Головне управління охорони культурної спадщини, управління туризму
курортів Київської міської, відділ культури і туризму районної, районної у с.
Севастополі, відділ культури туризму та охорони культурної спадщини
районної у м. Києві державної адміністрації", на виконання Плану заходів з
відзначення в області 125-річчя від дня народження двічі Героя Радянського
Союзу Сидора Артемовича Ковпака від 20.04.2012 № 01-65/724 та з метою
удосконалення роботи закладів культури області, активізації роботи
художньої самодіяльності з патріотичного виховання, популяризації кращих
вокальних творів по збереженню пам’яті про захисників Вітчизни, ветеранів
Великої Вітчизняної війни та жертв фашизму, виходячи з кращих історичних
традицій українського народу
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Положення про відкритий фестиваль-конкурс виконавців
патріотичної пісні "Молода гвардія", присвяченого 125-річчю від дня
народження С.А.Ковпака (додається).
та

2. Начальнику відділу соціокультурної діяльності, планування, обліку
звітності Управління культури Полтавської обласної державної
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адміністрації Бут О.Х. у встановленому порядку забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у
Полтавській області.
3. Комунальній установі «Обласний Центр народної творчості та
культурно-освітньої роботи» (Ковтун Л.Ф.) після державної адміністрації
забезпечити висвітлення цього наказу у засобах масової інформації.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника
управління – начальника відділу охорони культурної спадщини та культурної
політики
управління
культури
Полтавської
облдержадміністрації
Вождаєнко В.В.

Начальник управління

(підписано)

Г.І.Фасій

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ управління культури
облдержадміністрації
10.05.2012 № 147
Зареєстровано в Головному управлінні
юстиції у Полтавській області
11 травня 2012 р. за № 31/1840
Керівник органу
державної реєстрації

(підписано)

ПОЛОЖЕННЯ
про Відкритий фестиваль виконавців патріотичної пісні «Молода гвардія»,
присвячений 125-річчю від дня народження С.А.Ковпака
І. Загальні положення
1.1. Відкритий фестиваль виконавців патріотичної пісні «Молода
гвардія», присвячений 125-річчю від дня народження С.А. Ковпака (далі Фестиваль) проводиться управлінням культури Полтавської обласної
державної адміністрації.
1.2. Фестиваль проводиться з метою популяризації патріотичної пісні,
широкого залучення дітей та юнацтва до вивчення патріотичної пісні,
виховання в учнівської молоді поваги до героїчного подвигу українського
народу, виявлення та підтримки кращих художніх колективів, талантів
окремих виконавців.
1.3. Основним завданням Фестивалю є:
об’єднання зусиль державних установ та громадських організацій у
справі патріотичного виховання молоді;
виявлення, підтримка талановитих виконавців та нових пісенних
колективів.
ІІ. Умови участі та порядок проведення фестивалю
2.1. Фестиваль проводиться 26 травня 2012 року у селищі Котельва. Час і
місце проведення фестивалю затверджується окремим наказом управління
культури Полтавської обласної державної адміністрації.
2.2. У Фестивалі беруть участь аматорські колективи, окремі виконавці,
незалежно від відомчого підпорядкування. Вік учасників необмежений.
2.3. Фестиваль проводиться у двох номінаціях:
виконання патріотичного твору тематики Великої Вітчизняної війни;
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виконання сучасної патріотичної пісні.
2.4. Кожен колектив або учасник виконує по одному конкурсному твору.
2.5. Для участі у Фестивалі необхідно надіслати заявку за встановленим
зразком (додається) за три дні до його початку на адресу: 38600, Полтавська
обл., селище Котельва, вул. Жовтнева, 207. Тел. (0250) 2-15-83. E-mail:
kotelva_kultura@mail.ru.
ІІІ. Порядок визначення переможців фестивалю
3.1. Для здійснення оцінки представлених на Фестивалі конкурсних
творів, підведення підсумків і прийняття рішень про визначення переможців
створюється журі, для організації проведення Фестивалю – організаційний
комітет.
3.2. Склад журі та організаційного комітету затверджується окремим
наказом управління культури Полтавської обласної державної адміністрації.
3.3. При оцінці виступів учасників Фестивалю враховується
відповідність таким критеріям:
рівень виконавської майстерності, артистичність, актуальність і новизна
репертуару, розкриття теми Фестивалю;
сценічна культура, естетичність зовнішнього вигляду;
відтворення стилю патріотичної пісні, оригінальність та самобутність
виконання.
3.4. Кожен з критеріїв оцінюється за п’ятибальною системою.
3.5. Переможцями визначаються учасники Фестивалю, виступи яких
набрали найбільшу кількість балів і ввійшли до першої трійки найкращих по
кожній номінації.
IV. Нагородження переможців Фестивалю
4.1. На підставі рішення журі видається наказ управління культури
Полтавської обласної державної адміністрації про підсумки проведення
Фестивалю, нагородження переможців та учасників.
4.2. Переможцям Фестивалю присуджується звання лауреатів з
врученням призів та дипломів управління культури Полтавської обласної
державної адміністрації.
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4.3. Всі учасники Фестивалю нагороджуються грамотами управління
культури Полтавської обласної державної адміністрації.
V. Фінансове забезпечення Фестивалю
5.1. Фінансування Фестивалю здійснюється за рахунок коштів,
виділених управлінням культури Полтавської обласної державної
адміністрації, відповідно до затвердженого кошторису витрат.
5.2. Для підготовки та проведення Фестивалю можуть залучатися також
благодійні внески, спонсорська допомога та інші надходження, які не
заборонені законодавством України.

Заступник начальника управління начальник відділу охорони культурної
спадщини та культурної політики
управління культури облдержадміністрації

В.В. Вождаєнко
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Додаток
до Положення про Відкритий
фестиваль виконавців патріотичної
пісні «Молода гвардія», присвяченого
125- річчю від дня народження С.А.Ковпака
ЗАЯВКА
на участь у Відкритому фестивалі виконавців патріотичної пісні «Молода
гвардія», присвяченого 125-річчю від дня народження С.А.Ковпака
Прізвище, ім’я та по-батькові____________________________________________________
Рік, число, місяць народження___________________________________________________
Освіта (учбовий заклад, курс або диплом) _________________________________________
Викладач (керівник колективу) __________________________________________________
Місце роботи, посада __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Участь в міжнародних, національних конкурсах, премії, нагороди_____________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Жанр_________________________________________________________________________
Домашня адреса, контактний телефон, e-mail
_______________________________________
_____________________________________________________________________________

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних під час проведення конкурсу,
відповідно до статті 6 Закону України «Про захист персональних даних».

Дата_________________

Підпис___________________

