
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
33 СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

10 квітня 2020 року № 1107

Про затвердження Положення
про проведення регіонального
фестивалю-конкурсу естрадної
пісні «Зорепад»

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», статті 2, 26 Закону України «Про культуру», враховуючи
висновки і рекомендації постійних комісій міської ради, Гребінківська міська
рада:
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про проведення регіонального фестивалю-
конкурсу естрадної пісні «Зорепад» (додається).

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

3. 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.).

Міський голова В. Колісніченко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення 33 сесії Гребінківської
міської ради VІІ скликання
10.04.2020 № 1107

Положення
про проведення регіонального фестивалю-конкурсу естрадної пісні

“Зорепад”

І. Загальні положення

1. Регіональний фестиваль-конкурс естрадної пісні «Зорепад» (далі -
Конкурс) заснований Гребінківською міською радою.

2. Мета Конкурсу:
виявлення та розкриття талановитих виконавців;
творчий розвиток та духовне збагачення молодого покоління;
підтримка талановитих дітей та молоді.
стимулювання творчого росту митців у системі формування сучасної

української музичної культури, популяризація та підтримка сучасної
естрадної пісні.

3. Склад організаційного комітету Конкурсу затверджується наказом
начальника відділу культури і туризму Гребінківської міської ради

4. Оргкомітет Конкурсу працює на громадських засадах та у своїй
роботі керується цим Положенням.

5. Очолює організаційний комітет голова, який здійснює розподіл
повноважень між його членами та керує роботою з організації проведення
Конкурсу.

6. Голову, заступника голови і секретаря організаційного комітету
обирають на засіданні організаційного комітету.

7. Члени організаційного комітету Конкурсу:
створюють необхідні умови для забезпечення порядку проведення

Конкурсу та успішної роботи учасників Конкурсу;
розробляють конкурсні завдання, критерії їх оцінювання;
приймають за поданням журі рішення про визначення переможців

Конкурсу та їх нагородження;
позбавляють учасників Конкурсу права подальшої участі в ньому у

випадку порушення ними умов Конкурсу;
сприяють висвітленню результатів Конкурсу у засобах масової

інформації.
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8. Дата проведення Конкуру визначається окремим наказом
начальника відділу культури і туризму міської ради.

9. Конкурс проводиться за адресою: вулиця Євгена Гребінки, 13, м.
Гребінка, Полтавська обл., 37400 в приміщенні Гребінківського міського
будинку культури.

ІІ. Умови конкурсу

1. До участі у Конкурсі допускаються учасники віком від 6 до 25 років.

2. Конкурс проводиться у номінаціях:
естрадний вокал.

3. Конкурс проводиться у наступних вікових категоріях:
І категорія 6 – 9 років;
ІІ категорія 10 – 14 років;
ІІІ категорія 15 – 17 років;
ІV категорія 18 – 25 років.

4.Конкурс проводиться в один тур.

5. Учасники конкурсу виконують один твір за вибором (твори
зарубіжних, українських композиторів, авторські пісні, a capella). Твори, які
будуть виконуватися на іноземній мові, повинні бути перекладені
українською мовою і надані у друкованому вигляді.

6. У своєму виступі виконавці можуть використовувати тільки
фонограми ( - ), фонограми ( + ) не допускаються.

7. Виконавці, які посіли Гран-прі або І місце в одній із вікових
категорій минулих конкурсів «Зорепад», не можуть брати участь в цій же
віковій категорії. Участь конкурсанта дозволяється лише в наступній віковій
категорії.

8. Виступ учасників оцінюється за 10 – ти бальною системою, за
такими критеріями:

відповідність репертуару щодо вокальних можливостей та віку
конкурсанта;

рівень виконавської майстерності ( інтерпретація, стиль виконання,
емоційність);

сценічна культура (вміння триматися на сцені);
якість фонограми «-»;
артистизм.
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1. Для визначення переможців Конкурсу створюється журі.

2. Склад журі формується із керівників творчих колективів, діячів
культури та мистецтв, працівників закладів культури, представників відділів
міської ради (за згодою).

3. Кількість членів журі становить від 5 до 9 осіб. До складу журі не
можуть входити особи, що є близькими родичами, викладачами учасників
Конкурсу.

4. Склад журі Конкурсу затверджується начальником відділу культури
і туризму Гребінківської міської ради.

5. Голову, заступника голови і секретаря журі Конкурсу обирають на
засіданні журі.

6. Голова журі:
організовує роботу журі, дотримання порядку проведення Конкурсу,

оформлення відповідних документів;
проводить засідання журі;
забезпечує об'єктивність оцінювання робіт учасників Конкурсу та

конфіденційність результатів;
готує за рішенням журі пропозиції організаційному комітету щодо

визначення переможців Конкурсу, їх нагородження.

7. Члени журі Конкурсу:
оцінюють матеріали, подані на Конкурс, якість виконання конкурсних

завдань;
заповнюють оцінні листи.

8. Секретар журі:
оформляє відповідні документи (протоколи, узагальнені оцінні листи),

своєчасно передає їх до центрального організаційного комітету після
завершення Конкурсу;

організовує передачу конкурсних матеріалів учасників Конкурсу до
місця їх подальшого зберігання після завершення відповідного туру
Конкурсу.

ІV. Визначення переможців конкурсу

1. Результати проведення Конкурсу розглядає і затверджує
організаційний комітет за поданням журі.

2. Переможцем вважається учасник Конкурсу, який набрав найбільшу
кількість балів.
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3. У випадку однакової кількості балів, набраної кількома учасниками
за рішенням журі, учасники виконують інший твір на вибір (переспівують),
після чого обирається переможець.

4. Переможці конкурсу нагороджуються грошовими винагородами
(сертифікатами) та Дипломами лауреата Гребінківської міської ради за І, ІІ,
ІІІ місце, дипломами за участь, Гран-прі присвоюється за рішенням журі:

Гран-прі – в розмірі 1500 грн.;
І місце – в розмірі 1000 грн.;
ІІ місце – в розмірі 800 грн.;
ІІІ місце – в розмірі 500 грн.

5. Усі спірні питання стосовно процедури проведення та результатів
Конкурсу розглядає організаційний комітет.

6. Для отримання грошових винагород переможці конкурсу у
трьохденний (робочий) термін подають організаторам конкурсу наступні
документи:

копія паспорта (для дітей - одного з батьків);
копія ідентифікаційного коду;
картковий рахунок (довідка за реквізитами відповідного банку);
згода на обробку персональних даних.

7. У разі невчасної подачі відповідних документів переможцем
конкурсу, організаційному комітету надається право скасувати рішення журі
про перемогу та не виплачувати грошову винагороду.

V. Фінансове забезпечення конкурсу

1. Фінансування Конкурсу здійснюється за рахунок коштів
передбачених Програмою розвитку культури Гребінківської міської
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік.

2. Для забезпечення підготовки та проведення конкурсу в
установленому порядку залучаються благодійні внески, спонсорська
допомога та інші надходження, передбачені законодавством України.

VI. Організаційні питання

1. Для участі у конкурсі учасники подають заявку (додається) та
фонограму «-» не пізніше п’яти днів до початку проведення конкурсу.

2.Заявки приймає методичний кабінет Гребінківського міського
будинку культури, за адресою: 37400, Полтавська область, м. Гребінка,
вулиця Євгена Гребінки 13, або на електронну адресу: grb_mbk.otg@ukr.net
телефон для довідок: (05359)91-6-34.
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3. Учасники які вчасно не подали заявку, до участі у Конкурсі не
допускаються.

4. Під час проведення конкурсу обробка персональних даних учасників
здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист
персональних даних».

5. Витрати пов’язані з відрядженням учасників Конкурсу (проїзд,
проживання, харчування) здійснюються за рахунок установ, які направляють,
або за власні кошти.

6. Координацію всіх питань з підготовки та проведення Конкурсу
покладено на відділ культури і туризму Гребінківської міської ради.

Міський голова В. Колісніченко
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Додаток
до Положення про
проведення регіонального
фестивалю - конкурсу
естрадної пісні «Зорепад»

ЗАЯВКА
на участь у регіональному фестивалі–конкурсі естрадної пісні «Зорепад»

№
п/п

Прізвище,
ім’я, по
батькові
учасника
Конкурсу.

Повних
років

учасника

Повна
домашня
адреса та
контактний
телефон.

Прізвище,
ім’я, по
батькові
або

викладача
(повністю)
контактний
телефон.

Установа,
яка

направляє
учасника

Програма ,
хронометраж.

Дата Підпис

Заявки надсилати на адресу Гребінківського міського будинку культури:
37400 ,вулиця Євгена Гребінки, 13, м. Гребінка, Полтавська область, або на
електронну адресу: grb_mbk.otg@ukr.net
Телефон для довідок: (05359)91-6-34.

Міський голова В. Колісніченко
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