
ЛIОБОТИНСЬКА MICьKA РАДА
XAPKIBCьKA ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

рIшЕння
14 квiтня 2020 року

Про органiзацiю проведення
дитячого мiського
фестивалю*конкурсу
<<Люботинськi джерела>>

лъ 70

В рамках реалiзацiТ КомплексноI мiськоi програми кМайбутне Люботинщини) на
2016 - 2020 роки, затвердженоi рiшенням II cecii VII скликанЕя Люботинськоi MicbKoi
ради вiд 22.|2.2016 року J\Ъ 86, з метою забезпечення наJIежного органiзацiйного рiвня
проведення дитячого мiського фестивалю-конкурсу мистецтв <Люботинськi джерела),
керуючись п.п. 1,6 lr. а ст. З2 Закону Украiни кПро мiсцеве самоврядування в УкраIнi>,
виконавчий KoMiTeT ЛюботинськоТ MicbKoi ради

ВИРIШИВ:

1. Затверлити Положення про дитячий мiський фестиваль-конкурс кЛюботинськi
джерелаD в новiй редакцii (додаток 1).

2. Затвердити склад журi дитячого мiського фестивалю-конкурсу <Люботинськi
джерела> (лолаток 2).

3. Затверлити норми витрат для придбання призiв та поларункiв для переможцiв
дитячого мiського фестива_ltю-конкурсу кЛюботинськi джерела)) за номiнацiями: <<Вокал>>,

кХореографiя>, <IнструментiIльне мистецтво), <rЩекоративно-прикладне мистецтво>,
<Малюнок и живопис> та <Акторська майстернiсть> (лодаток 3).

3. Нача,тьнику фiнансового управлiння Люботинськоi MicbKoT ради Iринi ЯЛОВЕНКО
забезпечити фiнансування заходiв у рамках дитячого мiського фестившtю-конкурсу
<Люботинськi джерела> згiдно з запланованими асигнуваннями на2O2О piK, вiдповiдно до
Комплексноi MicbKoi програми кМайбутне Люботинщини).

4. Рiшення виконавчого KoMiTeTy Люботинськоi MicbKoi ради вiд 12 березня 2019 року
Jф 40 кПро затвердження Положення про дитячий мiський фестива:rь-конкурс
кЛюботинськi джерела)) в новiй редакцii та органiзацiйних заходiв щодо його проведення)
вважати такими, що втратили чиннiсть.

5. Контроль за виконанням рiшення покласти на заступника мiського голови
з питань дiяльностi виконавчих органiв ради Вячеслава РУБАНА.rý&
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Леонiд ЛАЗУРЕНКО



Щодаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
рiшення виконавчого KoMiTery
Люботинськоi MicbKoi ради
вiд 14 квiтня 2020 р. ЛЬ 70

ПОЛОЖЕННЯ
про дитячий мiський фестиваль - конкурс <<Люботинськi джерела)>

(у новiй редакцir)

I. Головна мета мiського дитячого фестивалю-конкурсу <<Люботинськi джерела>>
(далi * фестиваль-конкурс):- виявлення творчо обдарованих дiтей та сприяння ix пода_шьшому професiйному

самовизначенню;
- збереження та пiдтримка нацiона,тьних культурних традицiй УкраiЪи та

Украiнського мистецтва;
- виховання самосвiдомостi молодоi генерацiI на надбаннях культури та народних

традицiй;
- зростання yKpaiHcbKoi нацiональноiсвiдомостi пiдростаючого поколiння.

II. Завдання фестивалю-конкурсу:- створення умов для повноцiнного художнього розвиткудiтей м. Люботина;
- органiзацiя змiстовIIо-тематичного дозвiлля дiтей MicTa;
- пропаганда звичаiЪ, традицiй, ремесел регiону;- родинIIа пiдтримка творчого розвитку дiтей;
- допомога у фаховому с{lмовизначеннi та самореалiзацii дiтей, що мають

прихильнiсть до художньоi творчостi.;
- використання художньоТ творчостi, як засобу психологiчноi реабiлiтацii дiтей-

сирiт, iнвалiдiв, а також дiтей, що знаходяться у складних життсвих обстазинах.

III. Органiзатори фестивалю-конкурсу :

Виконком Люботинськоi MicbKoi ради;
Вiддiл освiти;
Вiддiл культури;
Вiддiл у справах молодi та спорту;
Мiський будинок дитячоi та юнацькоТ творчостi;
Мiський центр соцiаrrьних служб для сiмей, дiтей та молодi;
Служба у сrrравах дiтей.

IV. Оргкомiтет фестивалю-конкурсу
Склад оргкойiтету затверджуеться розпорядженш{м мiського голови,
Yci члени,оргкомiтету приймають участь у його засiданнях за запрошенням секретаря
оргкомiтету.
Оргкомiтет створюе онлайн- платформу на яку булуть подаватися заjIвки та KoHKypcHi

роботи.

V. Порядок проведення фестивалю-конкурсу.
5.1. Початок прийому зrlrlвок з20.04.2020 року.
5.2. ФестиваJIь-конкурс проводиться за номiнацiями:

- Вокал;
- Хореографiя;



Ма:lюнок та живопис;

.Щекоративно-прикладне мистецтво ;

Iнструментальне мистецтво;
Акторська майстернiсть.

5.3. Конкурс tIроводиться у чотирьох вiкових категорiях за BciMa номiнацiями:
1. .Щебют - до б poKiB вкJIючно;
2. Молодша - 7- 9 poKiB включно;
3, Середня - 10 - 14 poKiB включно;
4. Старша - 15 - 18 poKiB включно.

5.4. .Щля участi у фестива_шi - KoHKypci yci бажаючi мають записати вiдео, де вони
виконують конкурсний номер або роботу. Також rrрисилають заlIвку у електронному
виглядi, де вказують:
- посилання на вiдео;
- номiнацiю;
- прiзвище на iм'я;
- кiлькiсть повних poKiB;
- HitзBy конкурсного номеру або роботи.
Щодатковi умови до участi. Що ylacTi приймаrоться вiдео матерiали,якi записанi у перiод
проведення конкурсу. Вiдео записанi до 20.04.2020 року розглядатися не будугь. Вiдео
записуеться у звичайних домашнiх 1мовах, позитивно сприймасться зirлr{ення до
створення конкурсного номеру або роботи членiв родини.

5.5. Тривалiсть вiдеозапису:
- творчi номери до 7 хвилин;
- виконання матюнкiв та поробок до 20 хвилин.

5,6. Кожен учасники може rrодати не лише по однiй заявцi у кожнiй номiнацiТ.

5.7. Визначення переможцiв та нагородження буду здiйснюватися за окремим графiком.

5.8. Формат проведення пiдсумкiв буле визначатися оргкомiтетом.

Керуюча справами виконкому Тетяна ПРИХОДЬКО



.Щодаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
рiшення виконавчого KoMiTeTy
Люботинськоi MicbKoi ради
вiд 14 квiтня 2020 р. J\Ъ 70

Склад журi
дитячого мiського фестивалю-конкурсу

<<Люботинськi джерела>>

1. Вячеслав РУБАН - заступник мiського голови з tIитань дiяльностi виконавчих органiв
ради, голова журi;

2. Свiтлана ЛАЗОРЕНКО - начальник вiддiлу у справах молодi та спорту, секретар жypi;

Члени журi:

3. Лiдiя КУДЕНКО * депутат MicbKoi ради, радник мiського голови;
4. Iрина ГОЛТВЯНСЬКА - начаJIьник вiддiлу культ}ри;
5. Ва_lrерiй СТРIЛЕЦЬ - начальник вiддiлу освiти;
6. Надiя ГУБСЬКА - начаJIьник служби у справах дiтей;
7. Тетяна ЖМАЙЛОВА - директор МЦСССДМ;
8. Сергiй КРАВЧЕНКО - начаJIьник вiддiлу з питань мiстобудування, архiтектури та

держархбудконтролю;
9. Людмила ГЕЛА - директор ЛМБДЮТ;
10. Роман ЕТКАЛО -директор ЛМБК;
i 1. Юлiя ЕТКАЛО - директор ДМШ.

Керуюча справами викоtIкому Тетяна ПРИХОДЬКО



Щодаток 3
ЗАТВЕРДЖЕНО
рiшення виконавчого KoMiTeTy
Люботинськоi мiськоi ради
вiд 14 квiтня 2020 р. М 70

Норми витрат
для придбання призiв та подарункiв для переможцiв

дитячого мiського фестивалю-конкурсу <<Люботинськi джерела>>
за номiнацiями: <<Вокал>>, <<Хореографiяrr, <<Iнструментальне мистецтвоD,

<<Щекоративно-прикладне мистецтво>>о <<Малюнок и живопис)
та <сАкторська майстернiсть>>

Керуюча справами виконкому Те,гяrrа ПРИХОДЬКО

fля переможцiв, якi здобули BapTicTb призiв та подарyнкiв
Гран-при до 150 грн.

I мiсце до 100 грн.
II мiсце до 75 грн.
III мiсце до 50 грн.


