
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
УПРАВЛIННЯ КУЛЬТУРИ

нАкАз
м. Суми Ns.fi-Иа2, ot. 2019

Про внесення змiн до наказу
управлiння культури i туризму
Сумськоi обласноi державноТ
адмiнiстрачii вiд 20 червня 2007

року Лb 82
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Вiдповiдно до статей 3, 12 Закону УкраТни (Про культуру)). пункту- 1З
частини першоi cTaTTi 44 Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядування в
YKpaiHi>. З МеТоЮ популяризацii творчого спадку видатного украТнсъкого
спiвака Бориса Романовича Гмирi

НАКАЗУЮ:

1. Внести до наказу управлiння культури i туризму СумськоТ обласноi
державноТ адмiнiстрацiТ вiд 20 червня 2007 року JrГs 82 <Про обласний
фестиваль-конкурс yкpaТHcbKoi пiснi iMeHi Бориса Гмирi <З iMeHeM славетного
земляка>, зареестрованого в Головному управлiннi юстицii у Сумськiй областi
26 червня 2007 року за Jф 30/981 (iз змiнами), TaKi змiни: 

!

1) У НаЗвi та TeKcTi наказу слова <обласний фестиваль-конкурс yKpafнcbкoT
ПiСНi iMeHi Бориса Гмирi (З iMeHeM славетного земляка>> замiнити словами
<ВiДкритий обласний конкурс украТнськоi пiснi iMeHi Бориса Гмирi кЗ iп,reHeM
славетного земляка)):

2) Положення гIро обJIасний фестиваль-конкурс украТнськоТ пiснi iMeHi
Бориса Гмирi кЗ iMeHeM славетного земляка)), затверджене наказом управлiння
КУЛЬТУРИ i тУРиЗмУ СумськоТ обласноТ державноТ адмiнiстраrдiТ вiд 20 червня



2007 року Jф 82, зареестроване в Головному управлiннi юстицiТ у Сумськiй
областi 26 червня 2007 року за JФ 30/981, викласти в новiй редакцii, що
додаеться.

2. Головному спецiалiсту вiддiлу охорони культурноi спадщини, музейноi
спраЁи та органiзацiйноТ роботи управлiння культури Сумськоi обласноi
державноi адмiнiстрацii Баленку С.О. забезпечити подання на державну
ресстрацiю цъого наказу до Головного територiального управлiння юстицiТ у
Сумськiй областi.

З, I_{ей наказ набирас чинностi з дня його офiцiйного оприлюднення.

4. Контроль за виконанням
начальника управлiння-начальника
навчальних закладiв управлiння
адмiнiстрацiТ Грицаенко Р.В.

цього наказу покласти на заступника
вiддiлу культурно-мистецькоТ дiяльностi i
культури СумськоТ обласноi державноТ

начальник .мЕльник



ЗАТВЕРДХtЕНО

- Наказ управлiння культури i
, туризму Сумськоi обласноТ

державноТ адмiнiстрацiТ
20 червня 2007 року J\Ъ 82
(у редакiдiТ наказу управлiння
культури Сумськоi обласноi
державноТ адмiнiстрацii

аDЯ/?,аaаg?ф, 'j,/Л)

полоrкення \

про Вiдкритий обласний конкурс
yKpaTHcbKoi пiснi iMeHi Бориса Гмирi

<З iMeHeM славетного земляка>>

I. Загальнi положення

1. Вiдкритий обласний конкурс украiнськоТ пiснi iMeHi Бориса I-мирi <З iMeHeM
славетного землякa> (далi - Конкурс) започаткований управлiнням культури
СумськоТ обласноТ державноi адмiнiстрацii (далi - Засновник).

2. Органiзаторами Конкурсу е комунальний заклад Сумськоi обласноТ ради -
Сумський обласний науково-методичний цечтр культури i мистецтв, вiддiл
культури i туризму виконавчого коплiтету ЛебединськоТ MicbKoi ради (далi -
Органiзатор).

3.До пiдготовки та проведення Конкурсу Органiзатор мае право .-yuur"
громадськi органiзацiT, установи, благодiйнi фонди Bcix piBHiB, фiзичних осiб-
пiдприсмцiв тощо (за iх згодою), якi можуть надавати органiзацiйну та iншу
допомогу у його проведеннi.
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II. IVIeTa та завдання Конкурсу

1. Ме,гою Конкурсу с популяризацiя тв-орчого спадку видатного украТнського
спiвака Бориса Романовича Гмирi та вiтчизняноТ вокальноТ виконавськоi
школи"

2. Завдання Конкурсу:

1) пошук i пiдтримка талановитих спiвакiв-аматорiв, якi створIоють власний
хуложнiй образ;

2) виявлення та розкриття творчих здiбностей молодих виконавцiв;

3) розвиток музичного мистецтва на Сумщинi в напрямах академiчного та
народного спiву;

4) пiлвишення професiйноi майстерностi та художнього рiвня репертуару
аматорських колективiв та окремих виконавцiв;

5) сприяння формуванню сталих творчих зв'язкiв та простору спiлкування
виконавцiв з рiзних регiонiв Украiни.

III. Пiдготовка та порядок проведення Конкурсу

1. Конкурс проходить у MicTi Лебедин Сумськоi областi один раз на два роки"

2. Щата та мiсце проведення Конкурсу визначаються Органiзатором та
затверджуються Засновником.

3. Щля оцiнки виступiв учасникiв утворюеться журi Вiдкритого обласного
конкурсу украТнськоТ пiснi iMeHi Бориса Гмирi <З iMeHeM славетного земляка))
(далi - Журi). Склад Журi затверджуеться Засновником.

4. У разi потреби, за поданням Органiзатора, Засновник мо}ке в установленому
порядку вносити змiни до Полоrкення про Вiдкритий обласний конкурс

украТнськоТ пicHi iMeHi Бориса Гмирi <З iMeHeM славетного земляка)) (далi -
Положення).

5, Учасники Конкурсу представляють конкурсну проIраму публiчно. Виступи
мають бути у сценiчних костюмах з використанням реквiзиту та музичнdго
супроводу (фонограма <MiHyc вокал) або акомпануюча група).

б. Щля участi у KoHKypci учасникам необхiдно подати Органiзатору наступнi
документи:



1) заявка-анкета встановленого зразка i шисьмова згода на збiр та обробкУ
персональних даних вiдповiдно до чинного законодавства Украiни (форми

додаються);

2) ксерокопii свiдоцтва про народження учасника, паспорту та реестратIiйного
номеРа облiковоТ картки платника податкiв " з Щержавного реестру
фiзичних осiб платникiв податкiв одного з батькiв (для осiб, якi череЗ

своТ релiгiйнi переконання вiдмовились вiд прийняття реестрацiйного
номера облiковоi картки платника податкiв та офiцiйно повiдомили гIро це
вiдповiдний контролюючий орган, копiю вiдмiтки в паспортi громадянИна
УкраТни про право здiйснювати будь-якi платеrкi за серiсю таlабо номером
паспорта);

3) коротка творча характеристика учасника (захоплення, сценiчний досвiд,

успiхи на мистецьких конкурсах);

4) фоr,ографiя учасника в електронIrIому виглядi:

5) посилання на lHTepHeT-pecypc, де розмiщенi вiдеома,герiаtи, що висвiтлюють
творчу дiяльнiсть учасника (у разi наявностi).

7. Заявка-анкета (формат DOC) i письмова згода на збiр та обробку
персональних даних учасника (формат PDF', JPEG) подасться керiвником
(представником) колективу чи виконавця або безпосередньо учасником не

пiзнiiле HilK за 7 днiв до початку оголошеноТ дати проведення КонкурсУ
на еJIектронну адресу Органiзатора cntsumy@gmail.com з примiткою <На

конкурс Гмирi>.

Те.llефон для довiдок: (0542) 22-02,|4.

8. Органiзатор мас право вiдмовити в участi колектиtsам та окремим
виконавцям, якi не дотрималися вимог цього Положення, про rцо Тм

гtовiдомляеться окремо 
"

9. Конкурс проходить у визначеному
Засновником форматi"

l0. Порядок виступу учасникiв визначасться Органiзатором.

Органiзатором та затвердженому

1 1. Органiзатор мас право здiйснювати аудiо- та вiдеозапис ycix захОДiв

Конкурсу з метою подаJIьшого використання матерiалiв у радiо- та телеефiрi,
MepelKi Internet, навчально-методичних виданнях вiдповiдно до чинноI'о
законо/{авства УкраТни.
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IY. Умови проведецня KorrKypcy

1. У KoHKypci беруть участь солiсти, -вокальнi ансамблi, у тому числi малi
вокальнi форми (дуети, Tpio, квартети) (далi - Учасники).

2" Конкурс проводиться у трьох вiкових категорiях:

виконавцi BiKoM вiд 10 до 1З poKiB включно;

виконавцi BiKoM вiд 14 до 17 poKiB включно;

виконавцi BiKoM вiд 18 poKiB i старшi.

З. BiK Учасника врахову€ться на час початку Конкурсу.

4. Вiдповiдно до кожноi BiKoBoT категорii, Конкурс проводиться у номiнацiях:

солiсти-вокалiсти;

вокальнi ансамблi, у тому числi малi вокальнi форми (дуети, Tpio, квартети).

5. BiKoBa категорiя Учасника в номiнацii <вокальнi ансамблi)> визначаеться За

вiдсотковим принципом (невiдповiднiсть вiковiй категорii не поВИНна

перевищувати З0%).

6. Учасники Конкурсу представляють конкурсну rrрограму з двох TBopiB:

музичний TBip з репертуару Бориса Романовича Гмирi;

сучасна украТнсъка пiсня, що виконуеться в академiчнiй MaHepi; украТнська
класика або украiнська народна пiсня без супроводу (а сарреllа).

7. Тривалiсть конкурсноi програми не I1овинна перевищувати В хви.llин.

8. Технiчнi та органiзачiйнi умови виступу Учасникiв узгоджуються з

Органiзатором до початку конкурсного прослуховування.

9. Фонограми Учасникiв приймаються до початку конкурсноi програми на USB
флеш-носiях у форматах \4РЗ, WAVE з назвою TpeKiB у наступнiй
пос;tiдовностi: гrрiзвище та iм'я Учасника (назва колективу); назва композиЦiI.
Фонограми подаються звукорежисеру та обов'язково перевiряються"

V. Робота Xtypi та критерii оцiнюванця коtIкурсних програм



1. Щля роботи у складi )Itypi запрошуються провiднi дiячi кулътури та мистецтв,

фахiвцi у сферi вокального мистецтва з Сумськоi та iнших областей Украiни.

2. Кожен член Журi оцiнюе вистуl]и Учасникiв за 10-бальною системою за

наступними критерiями :

1 ) piBeHb виконавськоТ майстерностi;

2) чистота iнтонування;

3) сценiчний образ;

4) сценiчна культура;

5) вiдповiднiсть TBopiB шрограмним вимогам.

3. У разi виникнення спiрних питань, Журi мае право запропонувати Учаснику
виконати окремий фрагмент програми <а сарреllu,

4. У ходi Конкурсу Журi мас право зупинити виступ Учасника, якlцо конкурсна
rIрограма не вiдповiдае вимогам цього Положення.

5, При piBHoMy розподiлу голосiв членiв Xtypi, голос голови Itypi вва}каеться

вирiшальним.

6, Оскарження рiшення Журi здiйснюсться вiдгrовiлно до чинного
законодавства УкраТни.

VI. Нагородження Учасникiв Конкурсу

1. Переможцi Конкурсу визначаються рiшенням Журi та нагороджуються

дипломами лауреата I, II, III ступеня та сувенiрами в кожнiй з номiнацiй
вiдповiдноТ вiковоi категорii.

2. У разi отримання Учасниками однаковоТ високоi кiлькостi балiв призове
мiсце може бути роздiлено мiж цими Учасниками, За умови неотримання
}кодним Учасником максимальноТ кiлькостi балiв або якrцо icHyc велика

розбiх<нiсть у кiлькостi балiв, призове мiсце мо}ке не присуджуватись.

3. Yci Учасники нагороджуються дипломами за участь у KoHKypci. I

4. Журi може встановлювати заохочувальнi вiдзнаки: кВiдкриття конкурсу),
кНайкращий сценiчний образ>, <Краще виконання пiснi з репертуару Бориса
Гмирi> тощо.
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5. Рiшенням Журi визначаеться абсолютний переможець, якому гIрисуДЖУеТЬСЯ

Гран-Прi

VII. Фiнансовi умови Конкурсу

1. КоЁкурс с некомершiйним заходом, вступний внесок за участь у KoHKypci Не

перелбачений.

2. Витрати на вiдрядження Учасникiв Конкурсу (протзд, проживання,
харчування) несуть вiдряджуючi органiзацii, безпосередньо УчасниКИ, ТХ баТЪКИ

чи спонсори.

3, Кошторис Конкурсу складасться,
Органiзатором.

затверджуеться i виконуеться

4. Оплата працi Журi своlх обов'язкiв4. Оплата прац1 членам Жypt за виконання своlх ооов'язкlв визнаЧаеться

здiйснюстъся Органiзатором згiдно з чинним законодавством УкраТни.

5. Фiнансування конкурсу здiйснюсться за рахунок:

1) коштiв мiсцевих бюджетiв;

2) iнших джерел та надходжень, не заборонених чинним закоFIодавством

УкраТни (спонсорських коштiв, BHecKiB пiдприсмств) органiзацiй, доброчиннИХ
BHecKiB окремих осiб тошо).

Заступник начальника управлiння-
начальник вiддiлу культурно-
мистецькоТ дiяльностi i навчальних
закладiв р.грицА€нко



додАток
до пiдпункту 1 пункту б роздiлу III
Положення про Вiдкритий
обласний конкурс yKpaiHcbKoT пiснi
iMeHi Бориса Гмирi' <З iMeHeM
славетного земляка))
Форма

Анкета-заявка
на участь у Вiдкритому обласному KoHKypci

украТнськоi пiснi iMeHi Бориса Гмирi
<З iMeHeM славетного земляка))

Номiнацiя
BiKoBa категорiя
Учасник

(повна назва колективу або прiзвище, iм'я, по батьковi окремого виконавця)

Поштова адреса, телефон

Перелiк конкурсних TBopiB (назва твору, автори музики i слiв, хронометраж)
1,

2.

N4узичний сугrровiд

Пiдпис учасника (керiвника колективу)

Щата подання заявки (( ))

(фонограма KMiHyc один), акомпацуюча група тощо)

20_ р.



Продовження додатка

ЗгоДа
на збiр та обробку перёональних даних

я,
)) року народження, паспорт серlя Jt[s

виданий
(для неПовнолiтНiх - пасПортнi данi одНого З батькiв), вiдповiдно до Закону

Украiни <Про захисТ IIерсонаЛьних даних)) даIо згоДу на збiр та обробку моТх

особистих персональних даних з метою забезпечення проведення Вiдкритого

обласного конкурсу украiнськоi пiснi iMeHi Бориса Гмирi <З iMeHeM славетного

земляка)).
я даю згоду на те, що у разi перемоги або отримання буль-якот iншоi

вiдзнаки мост дитини в koHkypci, iнформацiя про ii перемогу або отримання

будь-якот iншот вiдзнаки, if прiзвишде, iм'я та по-батьковi булуть опублiкованi в

мережi IHTepHeT та друкованих виданнях.
я пiдтверлжую свою згоду на здiйснення Органiзатором (його

уповноваженими особами) таlабо третiми особами за дорученням Органiзатора

фото- i вiдео-зйомки участi дитини в KoHKypci, а також на викорисТаннЯ

.ruop.r"11 пiд час Конкурсу фото- i вiдеозаписiв за участ}О дитини, беЗ

отримання додатковоТ згоди на таке використання, i без сплати якоТ-небудь

винагороди за таке використання, як на момент проведення Конкурсу, так i в

майбутньому, зокрема в засобах масовот iнформацiт, у тому числi в

iнформацiйних матерiалах.

Щата Пiдпис


