Проєкт рішення
Від 11.06.2021

№ 121

Про затвердження Положення
про проведення регіонального
фестивалю-конкурсу
фольклору та мистецтв
"Великодня ружа"

З метою відродження, збереження та популяризації пісенної, музичної спадщини
Опілля, збереження нематеріальної культурної спадщини, репрезентації українських
традицій та створення належних умов для культурно - естетичного збагачення жителів
Бурштинської ТГ, керуючись ст.3, ст.4 п.2, ст.16. п1, ст.31 п.1, ст.32 Закону України «Про
культуру» від 14.12.2010р. №2778–VI, ст.1 п.2, ст.2 п.1, ст.2 п.2, ст.2 п.8, ст.7 Наказу
Міністерства Культури України від 05.12.2011р. №82 «Про затвердження Порядку
організації і проведення всеукраїнських фестивалів аматорських мистецтв», ст.27, ст.32
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. №280/97-ВР,
ст.119 Конституції України від 28.07.1996р., на виконання заходів «Програми розвитку
галузі культури Бурштинської міської територіальної громади на 2021-2023 роки»
затвердженої рішенням Бурштинської міської ради від 11.12.2020р. №17/2-10, Указу
президента України від 18.08.2020р. №329/2020, виконком міської ради вирішив:
1.Затвердити Положення про проведення регіонального фестивалю-конкурсу
фольклору та мистецтв "Великодня ружа", згідно з додатком 1 .
2.Відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради
забезпечити організацію та проведення регіонального фестивалю-конкурсу фольклору та
мистецтв «Великодня ружа».
3.Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання рішення покласти
на начальника Відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради
(Тетяна Зорій).
4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів влади Володимира Чуйка.

Міський голова

Василь Андрієшин

Додаток
до рішення виконкоиу
від ____________№ _____________

ПОЛОЖЕННЯ
про регіональний фестиваль-конкурс фольклору та мистецтв
"Великодня ружа"
І. Загальні положення.
1. Це положення визначає порядок організації та проведення регіонального фестивалюконкурсу фольклору та мистецтв "Великодня ружа" (далі – Фестиваль-конкурс).
2. Організатором Фестивалю-конкурсу є Відділ культури, туризму і зовнішніх зв'язків
Бурштинської міської ради.
3. До участі в організації та проведенні Фестивалю-конкурсу можуть залучатися
благодійні організації, громадські об’єднання, підприємства, установи та організації
всіх форм власності, фізичні особи (за згодою).
4. Мета Фестивалю-конкурсу:
Фестиваль проводиться з метою відродження і збереження та популяризації пісенної,
музичної спадщини Опілля.
5. Завдання Фестивалю-конкурсу:
Основним завданням фестивалю-конкурсу є:
- широке залучення населення, особливо молоді, до участі в народній творчості;
- практичне знайомство з джерелами автентичного фольклору;
- привернення уваги до вивчення фольклору та його дослідження;
- популяризація діяльності науково-дослідницьких гуртів та окремих збирачів
нематеріальної культурної спадщини;
- привернення уваги широких кіл громадськості, державних органів, засобів масової
інформації до стану автентичних та сучасних фольклорних колективів, майстрів
народних ремесел з метою відродження і популяризації традиційної культури;
- посилення впливу традиційної народної культури на формування світогляду і
духовності молодого покоління українців;
- залучення різних вікових груп населення до культурної спадщини українського
народу.
ІІ. Порядок проведення Фестивалю-конкурсу.
1. Терміни проведення Фестивалю-конкурсу у відповідному році затверджуються
окремим наказом Організатора.
2. Для участі у Фестивалі-конкурсі всі учасники повинні надати заявку за формою згідно
з додатком 1.
До заявки додаються:
- творча характеристика колективу;
- програма виступу колективу на фестивалі-конкурсі (повинні бути зазначені назви
виконуваних творів та прізвища авторів творів, що виконуються).
3. Документи для участі у Фестивалі-конкурсі з усіма необхідними матеріалами
надсилаються в терміни, визначені Оргкомітетом у Відділ культури, туризму і
зовнішних зв'язків Бурштинської міської ради в електронному вигляді (одним листом)
на електронну адресу viddil-kyltyru@ukr.net Заявки на участь у Фестивалі-конкурсі
приймаються в електронному вигляді у форматах .doc, .docx, .jpg, .pdf.
4. Організатор не несе відповідальності за друкарські помилки у заявках учасників
Фестивалю-конкурсу.
5. Програма Фестивалю-конкурсу передбачає:
- урочисте відкриття Фестивалю-конкурсу;

- виступи колективів-учасників за напрямками;
- урочисте нагородження учасників.
7. В рамках Фестивалю-конкурсу діють додаткові локації:
- виставка-ярмарок виробів майстрів декоративно-прикладного мистецтва;
- майстер-класи від майстрів декоративно-прикладного мистецтва;
8. Кількісний склад делегації не обмежується.
9. Фестиваль-конкурс проводиться за напрямками:
автентичний – виконання гаївки в автентичній манері, в якій збережена першоджерельна
народна творчість за походженням матеріалу та його виконанням;
фольклорний – виконання народних пісень або музичних творів в традиційній народній
манері;
сучасний етно-фольк – виконання української народної пісні в сучасній манері виконання
(оранжировка, кавер-версії народних вокальних (музичних) творів) або виконання власних
творів етно-фольклорного виду.
10. Організатор з дозволу учасників може здійснювати фото-, відео зйомку та аудіо запис
фестивальних робіт з метою використання надалі цих матеріалів для виготовлення
інформаційно-рекламної продукції, відтворення через засоби масової інформації.
11. Фестиваль-конкурс проходить на засадах відкритості, прозорості і гласності.
12. Під час проведення Фестивалю-конкурсу обробка персональних даних його учасників
здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про захист персональних даних".
III. Учасники Фестивалю-конкурсу.
1. До участі у Фестивалі-конкурсі запрошуються:
- фольклорні (пісенні, музичні), народні колективи, ансамблі народної пісні (від 5
осіб), малі форми колективів (дует, тріо, квартети), окремі виконавці (солісти)
направлені на цей Фестиваль-конкурс управліннями, відділами культури обласних,
районних, міських рад, адміністрацій та ОТГ, творчими об’єднаннями, спілками,
центрами тощо, а також окремі учасники незалежно від їх відомчого
підпорядкування.
2. Кожен учасник Фестивалю-конкурсу готує концертну програму тривалістю:
1) колективи
5-10 хв.
2) малі форми (дует, тріо, квартети)
5-7 хв.
3) окремі виконавці (солісти)
3-6 хв.
Фонограми учасників повинні бути записані у форматі mp3. на флеш-носіях.
3. Виступ колективів (виконавців) відбувається під фонограму (-) або a capello.
4. Вік учасників на момент проведення Фестивалю-конкурсу не повинен бути меншим
40 років.
5. Всі витрати, пов’язані з участю у Фестивалі-конкурсі, здійснюються за рахунок
учасників Фестивалю-конкурсу або сторони, яка їх відряджає.
6. За бажанням учасникам Фестивалю-конкурсу пропонується проживання в гуртожитку
або хостелі.
7. Учасники Фестивалю-конкурсу повинні дотримуватися вимог цього Положення та
норм і правил безпеки життя.
8. Мова проведенню Фестивалю-конкурсу – українська.
9. Представники засобів масової інформації запрошуються на Фестиваль згідно з
акредитацією.

Організація Фестивалю-конкурсу
1.
У рік проведення Фестивалю-конкурсу утворюється Оргкомітет з питань
організації та проведення Фестивалю-конкурсу (далі – Оргкомітет).
2.
Персональний склад Оргкомітету затверджується начальником відділу
культури і туризму райдержадміністрації.
До складу Оргкомітету входять працівники Відділу культури і туризму районної державної
адміністрації, працівник Донецького обласного навчально-методичного центру культури,
працівники клубних та інших установ району (за згодою).
3.
Основними завданнями Оргкомітету є:
підготовка сценаріїв проведення фестивальних заходів в рамках Фестивалю та друкованої
продукції;
інші функції, необхідні для організації та проведення Фестивалю-конкурсу.
4.
Очолює Оргкомітет голова.
Голова Оргкомітету:
розподіляє повноваження членів Оргкомітету;
керує роботою з організації та проведення Фестивалю-конкурсу.
5. Інформаційна підтримка Фестивалю-конкурсу забезпечується через мережу Інтернет (на
офіційному сайті Бурштинської міської ради та на сторінці Відділу культури, туризму і
зовнішніх зв'язків Бурштинської міської ради) та шляхом залучення представників преси,
телерадіокомпаній, інформаційних служб, інших організацій будь-якої форми власності з
правом висвітлення подій.
IV.

V. Фінансування Фестивалю-конкурсу
1. Фінансування Фестивалю-конкурсу здійснюється за рахунок джерел не заборонених
чинним законодавством.
2. Витрати на відрядження учасників Фестивалю-конкурсу та супроводжуючих осіб
здійснюється за рахунок відряджуючих організацій.
3. Учасники Фестивалю-конкурсу нагороджуються дипломами учасників. Спонсорам
надається право відзначити призами окремих учасників.

Начальник відділу

Тетяна Зорій

Автор проєкту:

Начальник відділу культури, туризму
і зовнішніх зв’язків

Тетяна. Зорій

Погоджено:
Керуючий справами виконкому

Надія Кицела

Заступник міського голови

Володимир Чуйко

Юридичний відділ

Іван Мельник

Фінансовий відділ

Ольга Петровська

Загальний відділ

Марія Яцик

