Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
Від 29.09.2021

м.Бурштин

№176

Про затвердження Положення
Західного регіонального фестивалю-конкурсу
молодих виконавців сучасної української пісні і танцю
«Бурштинове намисто»
З метою відродження, збереження та популяризації пісенної, хореографічної музичної
спадщини 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 11.12.2020 р. №17/2-10, виконком
міської ради вирішив:
1. Затвердити Положення про проведення Західного регіонального фестивалю-конкурсу
молодих виконавців сучасної української пісні і танцю «Бурштинове намисто», згідно з
додатком.
2. Відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради забезпечити
організацію та проведення даного фестивалю. Координацію роботи та узагальнення
інформації щодо виконання рішення покласти на начальника відділу культури, туризму і
зовнішніх зв’язків Бурштинської міської ради Тетяну Зорій.
3. Рішення виконавчого комітету від 25.07.2018р. №148 «Про затвердження Положення про
проведення Західного фестивалю-конкурсу молодих виконавців сучасної української пісні і
танцю «Бурштинове намисто» вважати таким, що втратило чинність та зняти з контролю.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з
питань діяльності виконавчих органів ради Володимира Чуйка.

Міський голова

Василь Андрієшин

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету
від 29.09.2021 №176

ПОЛОЖЕННЯ
Про проведення Західного регіонального фестивалю- конкурсу молодих виконавців
сучасної української пісні і танцю«Бурштинове намисто»
у рамках заходів з нагоди щорічного відзначення Дня міста Бурштина
І. Загальні положення
1.1. Західний регіональний Фестиваль-конкурс сучасної української пісні і танцю
«Бурштинове намисто» (далі – Фестиваль-конкурс) проводиться один раз на рік у вересні
місяці у рамках заходів з нагоди щорічного відзначення Дня міста Бурштина.
1.2. Засновниками (організаторами) Фестивалю-конкурсу є Бурштинська міська рада та
відділ культури, туризм і зовнішніх зв'язків Бурштинської міської ради.
1.3. Організаційний комітет Фестивалю-конкурсу (далі – Оргкомітет) формується з числа
засновників та кожного наступного року визначає дату проведення Фестивалю-конкурсу,
який затверджується наказом відділу культури, туризму і зовнішніх зв'язків Бурштинської
міської ради.
Оргкомітет діє на підставі даного Положення, здійснює загальне керівництво і організаційне
забезпечення Фестивалю–конкурсу, формує склад професійного журі та Програму Конкурсу
(на підставі заявок, що надійшли), забезпечує умови для конкурсних виступів, визначає
систему заохочення і нагородження учасників, проводить рекламну кампанію, залучає
представників засобів масової інформації.
1.4. 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)
ІІ. Мета Фесивалю - конкурсу
2.1. Популяризації вокального та хореографічного мистецтва.
2.2. Виявлення та підтримки обдарованих виконавців серед молоді.
2.3. Піднесення художнього рівня та удосконалення виконавської майстерності вокалістів та
танцюристів.
2.4. Залучення талановитої молоді, співочих родин до проведення мистецьких заходів.
2.5. Збереження і розвиток кращих українських традицій у вихованні дітей, юнацтва та
молоді.

2.6. Сприяння популяризації, розвитку і збереженню кращих зразків вітчизняного мистецтва,
вокальної та хореографічної спадщини в умовах обмеження проведення культурно-масових
заходів, спричинених карантином по COVID-19.
2.7. Створення умов для професійного спілкування учасників конкурсу, обміну досвідом і
репертуаром, зокрема на інтернет-платформах та у соцмережах.
2.8. Підвищення художнього рівня репертуару і виконавської майстерності учасників та
професійного рівня керівників творчих колективів.
2.9. Виявлення і відзначення обдарованих виконавців, авторів пісень, хореографівпостановників та кращих творчих колективів і сприяння подальшій реалізації їх здібностей.
ІІІ. Порядок проведення Фестивалю-конкурсу
3.1. Фестиваль проводиться один раз на рік у вересні місяці і складається з відбіркових турів
та гала-концерту з нагородженням всіх переможців у період проведення святкування Дня
міста Бурштина (програма Фестивалю – конкурсу з датою та місцем проведення буде
додаватися з цим положенням і заявкою у форматі word.).
3.2. До виступу виконавці-вокалісти готують дві сучасні пісні (український та зарубіжний
хіти), що виконуються під фонограму (-), інструментальний супровід або «a cappella»
загальною тривалістю не більше 9 хвилин.
3.3. Учасники Фестивалю - конкурсу з хореографічного мистецтва представляють дві
танцювальні композиції, Оргкомітет формує програму виступу окремого хореографічного
відбіркового дня по отриманих заздалегідь заявках із загальною тривалістю танців не більше
9 хвилин.
3.4.Порядок виступів на конкурсних прослуховуваннях встановлюється жеребкуванням при
реєстрації учасників (для вокалістів).
3.5.Прослуховування проходить публічно, у формі концертної програми, в сценічних
костюмах, при наявності - з хореографічною постановкою до пісні тощо.
3.6. Технічні вимоги:
- музичний супровід чи фонограма повинна бути записана на USB -флешнакопичувачі
(форматі mр3) у високій якості.
Музичні файли на носіях необхідно назвати прізвищем учасника (назвою колективу) з
назвою твору (наприклад: Петренко – Червона Рута);
- не приймаються фонограми з накопичувачів на засобах мобільного зв’язку (смартфони,
планшети, мобільні телефони тощо);
- не допускається виступ учасників під фонограму (+) .
3.7. Критерії оцінювання рівня виконавської майстерності:
- відповідність репертуару до умов Фестивалю - конкурсу;

- вокальні дані конкурсантів і майстерність володіння голосом;
- емоційність виступу, творча індивідуальність, самобутність виконання, артистизм;
- якість музичного супроводу;
- сценічна культура;
- художній рівень постановки;
- органічна єдність музичного твору, хореографії і костюму;
- назви твору і його змісту;
- відповідність змісту і лексики віковим особливостям виконавців;
- виконавська майстерність.
IV. Журі
4.1. Оцінювання виступів учасників здійснює Журі Фестивалю - конкурсу (далі – Журі), що
формується Оргкомітетом.
4.2. До складу Журі входять провідні фахівці в галузі мистецтва та культури: композитори,
вокалісти, хореографи, поети, педагоги, продюсери, критики, представники органів
місцевого самоврядування і громадських організацій, що не є менеджерами чи продюсерами
учасників Фестивалю – конкурсу (для запобігання конфлікту інтересів).
4.3. Журі:
- оцінює творчий доробок учасників;
- приймає рішення про визначення переможців і призерів Фестивалю -конкурсу та
присудження «Гран-прі» (у двох жанрах: вокальний і хореографічний).
4.4. Журі має право:
- поділяти місця між двома учасниками у разі однакового рівня виконання;
- присудити не всі премії або встановити додаткові;
- дискваліфікувати конкурсанта за невиконання будь-якої з умов Фестивалю - конкурсу;
- з метою виявлення вокальних можливостей конкурсанта запропонувати йому спів a cappella
(без фонограми).
4.5. Рішення Журі оформлюється протоколом, є остаточним і обговоренню не підлягає.
V. Умови та порядок проведення Фестивалю – конкурсу
5.1. У фестивалі-конкурсі можуть брати участь виконавці віком від 7 до 18 років в
номінаціях соліст, малі вокальні форми (дуети,

тріо, квартети, квінтети), вокальні

ансамблі і танцювальні колективи.
5.2.

Організаційний комітет фестивалю-конкурсу визначає чотири вікові категорії
учасників для солістів :

- І категорія – від 7 до 9 років,
- ІІ категорія-від 10 до 12 років,
- ІІІ категорія – від 13 до 15 років,

- ІV категорія – від 16 до 18 років,
та дві вікові категорії для малих вокальних форм та вокальних ансамблів:
- І категорія – від 10 до15 років ;
- ІІ категорія – від 16 до 18років ;
Кількість учасників в категорії – 15 чол.
Якщо до складу малих вокальних форм та вокальних ансамблів входять учасники
різних вікових категорій, то вікова категорія визначається віком старших виконавців.
Танцювальні колективи будь-якого напрямку (вікові категорії до 18 років ).
5.3.Для участі у Фестивалі-конкурсі необхідно до вказаної дати надіслати на електронну
адресу:
viddil-kyltyru@ukr.net заповнену заявку, фонограми (-) для вокалістів та фонограмами
для танцювальних колективів, з метою якісного проведення Фестивалю - конкурсу.
5.4. Організатор не несе відповідальності за друкарські помилки у заявках учасників
Фестивалю-конкурсу.
5.5. Всі учасники Фестивалю - конкурсу нагороджуються дипломами за участь після
закінчення відбіркових турів. Переможці Фестивалю – конкурсу нагороджуються під
час гала – концерту.
VІ. Фінансова частина
6.1. Фінансування Фестивалю-конкурсу проводиться за рахунок коштів місцевого
бюджету та інших джерел не заборонених чинним законодавством.
6.2. Участь у Фестивалі-конкурсі є платною, внесок за участь в Фестивалі - конкурсі:
- солісти 200 грн. - за 2 конкурсних номери,
- дуети, тріо, квартети, квінтети 300 грн. - за 2 конкурсних номери,
- танцювальні колективи 300 грн. - за 1 конкурсний номер,
- учасники-вокалісти усіх пільгових категорій, які братимуть участь Фестивалі-конкурсі
звільняються від оплати вступних внесків при наявності відповідних документів (копії
додати до заявки),
- приїзд, проживання та харчування учасників і супроводжуючих здійснюється за
рахунок відряджувальної сторони.
Адреса проведення відбіркових турів фестивалю:
Палац культури "Прометей", вул. А. Міцкевича, 47,
м. Бурштин, Івано-Франківська обл., 77111.

