
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
21 СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

20 червня 2019 року №726

Про проведення щорічного
відкритого фестивалю –
конкурсу «На гостини до
Гребінки»

Відповідно до статей 25, 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статті 2, 26 Закону України «Про культуру» з
метою вшанування пам’яті видатного українського письменника, байкаря,
громадського діяча Євгена Павловича Гребінки, розширення культурних
зв’язків та враховуючи висновки і рекомендації постійних комісій міської
ради, Гребінківська міська рада:
ВИРІШИЛА:

1. Провести 3,4 серпня 2019 року щорічний відкритий фестиваль –
конкурс «На гостини до Гребінки».

2. Затвердити Положення про проведення щорічного відкритого
фестивалю – конкурсу «На гостини до Гребінки» (додається).

3. Рішення 9 сесії Гребінківської міської ради VII скликання від
17.08.2018 року № 344 «Про проведення ІІ Міжнародного
фестивалю культури «Гребінчині вечорниці» визнати таким, що
втратило чинність.

4. Організацію виконання рішення покласти на відділ культури і
туризму Гребінківської міської ради (Ільчук О.В.).

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури,
охорони здоров’я та соціального захисту (Кулікова Т.В.).

Секретар міської ради Л.Цапенко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення 21 сесії Гребінківської
міської ради VІІ скликання
від 20.06.2019 № 726

Положення
про проведення щорічного відкритого фестивалю – конкурсу

«На гостини до Гребінки»

1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення щорічного
відкритого фестивалю – конкурсу «На гостини до Гребінки» (далі –
Фестиваль), його організаційне і фінансове забезпечення, порядок участі та
підбиття підсумків.
1.2. Фестиваль започатковано Гребінківською міською радою.
1.3.Фестиваль проводиться щорічно у першу суботу та неділю серпня.
1.4. Мета Фестивалю:

вшанування пам’яті видатного земляка, українського письменника,
поета, прозаїка, байкаря, громадського діяча Євгена Павловича Гребінки -
автора всесвітньо відомого романсу «Очі чорнії»;

створення сприятливих умов для розвитку культурних і творчих
ініціатив з урахуванням місцевих особистостей, збереження національно-
культурної спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб
населення;

зростання іміджу Гребінківської громади.
1.5. Завдання Фестивалю:

патріотичне виховання підростаючого покоління;
розвиток краєзнавства та туризму, популяризація української

літератури, культури та мистецтва;
знайомство з кращими творчими колективами, встановлення творчих

контактів між колективами, обмін досвідом учасників фестивалю в
естетичному вихованні;

залучення до співпраці провідних діячів літератури, культури і
мистецтва;

підвищення професійної майстерності керівників та педагогів творчих
колективів і виконавців.
1.6. Організатори Фестивалю – Гребінківська міська рада, відділ культури і
туризму Гребінківської міської ради Полтавської області.

Інформаційні партнери:
«ЗОРЯ ПОЛТАВЩИНИ» – обласна громадсько-політична газета;
«ГЕБІНЧИН КРАЙ » - районна газета;
Телестудія «ГРЕБІНКА»;
Інші засоби масової інформації в Україні.



2. Порядок організації Фестивалю
2.1. Підготовку та проведення Фестивалю здійснюють організаційний
комітет з підготовки та проведення Фестивалю (далі – Оргкомітет) та журі.

Склад Оргкомітету затверджується розпорядженням міського голови
або рішенням виконавчого комітету Гребінківської міської ради.
2.2. До участі в роботі Оргкомітету залучаються представники міської ради,
керівники сфери культури та освіти, громадські організації та волонтери (за
згодою).
2.3. Оргкомітет:

визначає загальну творчу концепцію Фестивалю;
вносить пропозиції щодо строків проведення Фестивалю;
визначає потребу, розробляє та подає пропозиції щодо обсягів

фінансування Фестивалю;
визначає і подає на затвердження голові Оргкомітету умови проведення

та програму Фестивалю, графік проведення Фестивалю конкурсу, символіку,
атрибутику Фестивалю-конкурсу, зразки інформаційно-рекламної продукції;

у разі потреби вносить зміни до умов проведення та програми
Фестивалю;

забезпечує підготовку, організацію та проведення Фестивалю;
надає пропозиції щодо членів журі Фестивалю;
забезпечує створення належних умов для проведення Фестивалю;
оприлюднює умови проведення Фестивалю;
забезпечує інформування про проведення Фестивалю та висвітлення

ходу проведення Фестивалю в засобах масової інформації;
розглядає заявки про участь у Фестивалі-конкурсі;
здійснює необхідну організаційно-методичну роботу в період між

проведенням Фестивалю
проводить рекламно-інформаційну політику Фестивалю (виготовлення

буклетів, афіш, виготовлення та встановлення інформаційно-рекламного
бігборду).

3. Журі Фестивалю

3.1. Кількісний склад журі визначає Оргкомітет (не менше п'яти осіб не
більше семи осіб), який затверджується наказом начальника відділу культури
і туризму Гребінківської міської ради.
3.2. До складу журі входять митці у галузі культури і мистецтва,
представники органу місцевого самоврядування.
3.3. За підсумками набраних балів конкурсних переглядів журі визначає
переможців Фестивалю: володаря Гран-прі, лауреатів I, II, III місць по кожній
номінації окремо.
3.4. У разі отримання однакової кількості балів кількома учасниками, журі
залишає за собою право на їх додаткове прослуховування, після чого порядок
місць визначається додатковим голосуванням, у якому остаточний голос має
голова журі.
3.5. Журі оцінює виступи учасників за десятибальною шкалою з
урахуванням наступних критеріїв:

художній рівень репертуару;



відповідність костюму, оригінальність та самобутність вбрання
виконавців;

відповідність тематиці Фестивалю;
оригінальність інтерпретації;
майстерність виконання;
якість супроводу;
сценічна культура;
оригінальність і змістовність ігрового та музичного матеріалу;
застосування різноманітних засобів активізації аудиторії.
У номінації «Народне декоративно-ужиткове, образотворче мистецтво»:
творчий підхід, оригінальність мислення та виконання (забороняється

копіювання, запозичення тем тощо);
рівень володіння технікою виконання.

3.6. У разі, коли журі не вбачає претендентів на Гран-прі та лауреатів, місця
можуть не присвоюватись у певній з номінацій.
3.7. Місця лауреатів за І,ІІ,ІІІ місце дублюватися не можуть.
3.6. Робота журі не оплачується.

4. Порядок проведення Фестивалю
4.1. Місце проведення Фестивалю – заклади культури (с. Мар'янівка та м.
Гребінка) Гребінківської міської об'єднаної територіальної громади
Полтавської області, Україна.
4.2. Умови проведення:
У конкурсах в рамках Фестивалю беруть участь дієздатні громадяни, дитячі
та юнацькі творчі колективи, окремі виконавці віком від 7 років. Для участі у
Фестивалі необхідно направити заявку на електронну адресу Гребінківського
міського будинку культури не пізніше двадцяти днів до початку Фестивалю.
Участь у Фестивалі конкурсантів підтверджується офіційним Запрошенням,
на підставі поданих заявок.
4.3. Конкурсна програма фестивалю проводиться у номінаціях:

інструментальні ансамблі;
вокальні ансамблі;
вокалісти (виконання пісенних творів на слова Євгена Гребінки);
народне декоративно-ужиткове мистецтво;
образотворче мистецтво.

4.4.Вимоги для участі у фестивалі:
Інструментальні ансамблі представляють один твір загальною тривалістю
до 7 хвилин.
Вокальні ансамблі та вокалісти (дуети, тріо, квартети, ансамблі та хорові
колективи) представляють на конкурс одну пісню тривалістю до 7 хвилин.
(Пріоритетними є твори, які відповідають тематиці Фестивалю).
Учасники номінації «Народне декоративно-ужиткове, образотворче
мистецтво» представляють на конкурс не більше п’яти робіт. Формат
живописних і графічних робіт повинен бути не менше А-4, графічні роботи
повинні бути оформлені в паспортну рамку. На кожен твір готується
табличка з обов'язковим зазначенням назви роботи, техніки, даних про автора
(П.І., дата народження), повної назви мистецького закладу, П.І.Б. керівника.



4.5. Майстри декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва
власноруч облаштовують виставкове місце, влаштовують демонстрацію своїх
здібностей шляхом майстер-класів.
4.6. Номінації формуються за надходженням заявок.
4.7. Вікові категорії:
дитяча група від 7 до 18 років;
молодіжна група від 19 до 36 років.
старша група від 37.
4.8. Організатори Фестивалю залишають за собою право коригувати вікові
категорії.
4.9. До участі не допускаються колективи та виконавці, які у своїх виступах
прямо чи опосередковано пропагують культ насилля та жорстокості,
провокують розпалювання національної, соціальної, релігійної,
громадянської чи іншої форми ворожнечі.

5. Нагородження конкурсантів
5.1. Переможці конкурсної програми Фестивалю нагороджуються:

за І місце грошовою винагородою в розмірі 1000 грн. (сертифікат),
також отримують іменний диплом та статуетку;

за ІІ місце грошовою винагородою в розмірі 500 грн. (сертифікат),
також отримують іменний диплом, статуетку;

за ІІІ місце грошовою винагородою в розмірі 400 грн. (сертифікат),
також отримують іменний диплом, статуетку.

Лауреати Гран-прі грошовою винагородою 2000 грн. (сертифікат),
іменним дипломом, статуеткою.
5.2. Організатором передбачена можливість вручення додаткових
спонсорських призів та особистих відзнак від членів журі.
5.3. Церемонія вручення Гран-прі, дипломів лауреатів, призів проводиться
на заключному Гала-концерті в місті Гребінка.
5.4. Учасники Фестивалю за рішенням журі отримують Грамоти
Гребінківської міської ради за участь (після закінчення конкурсної програми
Фестивалю у селі Мар’янівка).
5.5. Організатор залишає за собою право вносити зміни до системи
нагородження.

6. Технічні вимоги
6.1. Фонограми приймаються лише на цифрових носіях в форматі МР3 з
ідеальною якістю звуку. Кожен звукозапис має бути на окремому носії
(флешці) із зазначенням назви твору, авторів, прізвища та ім’ям виконавця, а
також тривалості звучання даного твору.

7. Організаційно-правові умови участі у Фестивалі
7.1. Підготовку та проведення Фестивалю здійснюють Оргкомітет (створена
ним творчо-адміністративна група) та Художньо-експертна рада.
7.2. Оргкомітет має право використовувати та поширювати (без виплати
гонорару учасникам та гостям конкурсу) аудіо та відеозаписи, друковану та



іншого роду продукцію, вироблену під час проведення заходів Фестивалю та
за його підсумками.
7.3. Кожен учасник чи керівник колективу повинен вислати разом з заявкою
на електронну адресу Гребінківського міського будинку культури фонограми
виступів не пізніше за 20 днів до початку Фестивалю з чіткою назвою твору
та його виконавця.
7.4. Програма виступів затверджується головою Організаційного комітету,
виходячи з поданих заявок учасниками та керівниками колективів.
7.5. Керівники делегацій несуть персональну відповідальність за безпеку,
життя та здоров’я учасників своїх груп.
7.6. Бажаючі взяти участь у Фестивалі повинні подати за двадцять днів до
проведення конкурсу Заявку (додається) в електронному або паперовому
вигляді.
Поштова адреса: Полтавська обл., м. Гребінка, вул. Євгена Гребінки,13.
Гребінківський міський будинок культури.
Електронна адреса: grb_mbk.otg@ukr.net.
7.7. Заключний Гала-концерт та нагородження ЛАУРЕАТІВ відбувається у
Гребінківському міському будинку культури.
7.8. Організатори мають право на зміни в програмі Фестивалю, в свою чергу,
учасники будуть повідомлені про це своєчасно. Також за організаторами
залишається право на використання всіх аудіо-відео-і фотоматеріалів для
реклами фестивалю. Даючи згоду на участь, учасник підтверджує, що
приймає всі умови Фестивалю.
7.9. Переможці конкурсу у трьохденний термін подають Оргкомітету
документи для отримання грошових винагород:

Копія паспорта (для дітей - одного з батьків);
Свідоцтво про народження (для дітей);
Копія ідентифікаційного коду (для дітей - одного з батьків);
номер карткового рахунку (картка для виплат).

7.10. У разі порушення термінів подачі документів, або надання неповної
інформації грошові винагороди переможцям не виплачуються.
7.11. Виплата грошових винагород здійснюється протягом 30 днів після
закінчення Фестивалю.
7.12.Обробка персональних даних здійснюється відповідно до Закону
України «Про обробку персональних даних».

8. Фінансування Фестивалю
8.1. Фестиваль не комерційний. На всі масові заходи фестивалю – ВХІД
ВІЛЬНИЙ!
8.2. Всі витрати пов’язані з проїздом, проживанням, харчуванням кожен
учасник Фестивалю здійснює за власний рахунок, або установи, що їх
відряджає.
8.3. Фінансування фестивалю проводиться за рахунок асигнувань
передбачених виконавчим комітетом Гребінківської міської ради.
8.4. Фестиваль проводиться за рахунок спонсорської допомоги та за рахунок
інших джерел незаборонених законодавством України.

Секретар міської ради Л. Цапенко



Додаток
до Положення про відкритий
фестиваль – конкурс
«На гостини до Гребінки»

Заявка
на участь у конкурсній програмі

відкритого щорічного фестивалю-конкурсу «На гостини до Гребінки»
Електронна адреса:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Назва колективу:___________________________________________________
__________________________________________________________________
Кількість учасників:
__________________________________________________________________
Номінація:________________________________________________________
П.І.Б.керівника колективу:
__________________________________________________________________
Вікова категорія конкурсантів __________________
Додаткові відомості
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Назва твору:
__________________________________________________________________
___________________________________________________________

Замовити «__» місце в готелі на «___» доби,харчування:_____________
Контактний тел./факс:+ ( )
__________________________________________________________________
___________________________________________________________
З умовами Положення фестивалю погоджуюсь та зобов’язуюсь їх виконувати.
Згідно Закону України «Про захист персональних даних», даю згоду на збір
та обробку моїх персональних даних.
« __» ________20___р. Підпис_______________
_______________________________________________________
Заявки приймаються на електронну адресу Гребінківського міського будинку
культури: grb_mbk.otg@ukr.net., на поштову адресу: 37400, Полтавська обл.,
м. Гребінка, вул. Є.Гребінки,13.
Контактний телефон Оргкомітету – 0959412599 Ірина Миколаївна або
0668784090 Леся Леонідівна.
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