
    

 
ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

10 СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ 
 

РІШЕННЯ 
 

17 серпня 2018 року         № 344 

 

Про проведення  ІІ 

Міжнародного фестивалю 

культури «Гребінчині 

вечорниці»   

 

 

 Відповідно до  статті  26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», абзацу 7 пункту 1 статті 3 Закону України «Про культуру» з 

метою вшанування пам’яті видатного українського письменника, байкаря, 

громадського діяча Євгена Гребінки,  розширення культурних зв’язків та 

враховуючи висновки і рекомендації постійних комісій міської ради, 

Гребінківська міська рада:  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити програму проведення на території с. Мар'янівка та м. 

Гребінка 7,8,9 вересня 2018 року ІІ Міжнародного фестивалю культури 

«Гребінчині вечорниці» (додаток 1). 

2. Затвердити Положення про проведення ІІ Міжнародного фестивалю 

культури «Гребінчині вечорниці» (додаток 2). 

3. Контроль  рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, 

культури, молоді, фізичної культури, охорони здоров’я та соціального 

захисту (Кулікова Т.В.). 

4. Організацію виконання рішення покласти на начальника відділу 

культури і туризму міської ради Ільчука О.В. 

 
 

  

 Секретар міської ради  Л. Цапенко 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

проведення ІІ Міжнародного 

фестивалю культури «Гребінчині вечорниці» 

 

1. Загальні положення 

 Програма проведення ІІ Міжнародного фестивалю культури 

«Гребінчині вечорниці» розроблена відповідно до Законів України «Про 

культуру» передбачає вдосконалення реалізації державної політики у 

сфері культури, збереження та подальший розвиток культурного 

потенціалу в Гребінківській об’єднаній територіальній громаді, 

розвиток культурних традицій, збереження історичних цінностей, 

забезпечення доступності закладів культури для всіх верств населення, 

створення максимально сприятливих умов для творчого формування 

особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних і естетичних 

потреб, відродження народної творчості та популяризацію національних 

звичаїв та обрядів, організацію змістовного дозвілля, масового 

відпочинку та культурного обслуговування населення. 

2. Мета і основні завдання. 

 Головна мета Фестивалю -  вшанування пам’яті видатного українського 

письменника (поета, прозаїка, байкаря) Євгена Павловича ГРЕБІНКИ - 

автора всесвітньо відомого романсу «Очі чорні».  

 Головні завдання Фестивалю:  

патріотичне виховання підростаючого покоління;  

розвиток краєзнавства та туризму, популяризація української літератур, 

культури та мистецтва у світі; 

 створення спільних українських культурно-інформаційних заходів та 

акцій в Україні   разом з представниками дипломатичних установ та  світових  

культурних товариств; 

 створення належних умов для творчого розвитку дітей та молоді; 

зростання іміджу України у світі; 

 відродження, збереження, розвиток національних культур і зміцнення 

міжнаціонального співробітництва; 

 знайомство з кращими творчими колективами, встановлення творчих 

контактів між колективами, обмін досвідом роботи країн-учасниць 

фестивалю в естетичному вихованні; 

 залучення до співпраці провідних діячів літератури, культури і 

мистецтва; 

 поліпшення культурного обслуговування на селі; 

 підвищення професійної майстерності керівників та педагогів творчих 

колективів і виконавців. 

Додаток 

до рішення 10 сесії 

Гребінківської міської ради 

VII скликання 

від 17.08.2018 року № 344 



    

 

3. Фінансове забезпечення Програми 
 Виконавцями Програми є відділ культури і туризму Гребінківської 

міської ради. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів 

бюджету Гребінківської об’єднаної територіальної громади, вільних 

бюджетних коштів та інших надходжень, не заборонених законодавством.  

Розмір фінансування Програми  складає 50 000 грн. (додаток 1). 

Основні завдання Програми: 

реалізація заходів, спрямованих на підтримку розвитку культури в 

сільській місцевості;  

реалізація культурно-мистецьких проектів;  

залучення до сфери культури об’єднаної територіальної громади 

інвестицій та інших не заборонених законодавством джерел; 

створення умов для розвитку мистецької освіти, естетичного виховання 

молоді;  

задоволення інтелектуальних та духовних потреб людини, створення 

умов для творчого розвитку особистості;  

зміцнення духовних основ українського суспільства, патріотичне 

виховання населення; 

збереження нематеріальної культурної спадщини, в тому числі 

народної культури (фольклор, традиції, звичаї і обряди, діалекти і говірки, 

народні художні промисли та ремесла тощо). 

 

Очікувані результати виконання Програми. 

Виконання програми дасть можливість: 
створити сприятливі умови для розвитку культури і мистецтва в 

об’єднаній територіальній громаді; 

поліпшити рівень культурного обслуговування населення; 

забезпечити повноцінне функціонування мережі закладів культури і 

мистецтва; 

забезпечити подальший розвиток професійного мистецтва, втілення 

нових мистецьких проектів; 

збереження цілісності культури, зміцнення духовних основ населення 

шляхом використання культурної спадщини українського народу, кращих 

народних звичаїв, традицій, обрядів.  

  
 

 

Секретар міської ради     Л. Цапенко 

 

 

 



    

 

 

 

 

Кошторис витрат  

на проведення ІІ Міжнародного 

фестивалю культури «Гребінчині вечорниці» 
 

N з/п Статті витрат Сума, грн. 

1. Грошові винагороди переможцям  

(сертифікати) 

18000,00 

2. Оренда сценічного обладнання 12000,00 

3. Транспортні послуги (дизельне паливо) 2000,00 

4. Поліграфічні послуги (виготовлення 

друкованої продукції) 

2500,00 

5. Придбання квітів (корзини для покладання, 

квіти переможцям та запрошеним) 

2500,00 

6. Витрати на харчування учасників та гостей 

фестивалю 

5000,00 

7. Гарантована оплата запрошених колективів-

учасників (за договором) 

8000,00 

 ВСЬОГО: 50000,00 

 

 

 

 

 

 

Секретар міської ради    Л. Цапенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 

до Програми  ІІ 

Міжнародного 

фестивалю культури 

«Гребінчині вечорниці» 
 



    

 

 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

ІІ Міжнародного фестивалю-конкурсу культури 

«ГРЕБІНЧИНІ ВЕЧОРНИЦІ» 
 

1. Загальні положення 

1.1. Міжнародний фестиваль – конкурс культури «Гребінчині вечорниці» 

(далі-Фестиваль) започатковано Гребінківською міською радою. Автор ідеї – 

Микола Рудаков. 

1.2. Головна мета Фестивалю -  вшанування пам’яті видатного українського 

письменника (поета, прозаїка, байкаря) Євгена Павловича ГРЕБІНКИ - 

автора всесвітньо відомого романсу «Очі чорні».  

1.3. Головне завдання Фестивалю:  

патріотичне виховання підростаючого покоління;  

розвиток краєзнавства та туризму, популяризація української літератур, 

культури та мистецтва у світі; 

 створення спільних українських культурно-інформаційних заходів та 

акцій в Україні   разом з представниками дипломатичних установ та  світових  

культурних товариств; 

 створення належних умов для творчого розвитку дітей та молоді; 

зростання іміджу України у світі; 

 відродження, збереження, розвиток національних культур і зміцнення 

міжнаціонального співробітництва; 

 знайомство з кращими творчими колективами, встановлення творчих 

контактів між колективами, обмін досвідом роботи країн-учасниць 

фестивалю в естетичному вихованні; 

 залучення до співпраці провідних діячів літератури, культури і 

мистецтва; 

 поліпшення культурного обслуговування на селі; 

 підвищення професійної майстерності керівників та педагогів творчих 

колективів і виконавців. 

 

1.4. Організатори Фестивалю - відділ культури і туризму Гребінківської 

міської ради Полтавської області; Рудаков Микола Іванович - член 

Національної спілки журналістів України; Громадська організація «Нащадки 

духовної спадщини Є.Гребінки», Міжнародна доброчинна фундація 

«Українська хата». 

1.5. Інформаційні партнери: 

«ХАТА» –  Всеукраїнська газета; 

«ОСВІТА» – Всеукраїнська газета; 

«ПОДІЇ  та КОМЕНТАРІ» – Всеукраїнська газета; 

«ЗОРЯ ПОЛТАВЩИНИ» – Всеукраїнська газета;  
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«ГЕБІНЧИН КРАЙ » - газета Гребінківського району Полтавської 

області; 

Телестудія «ГРЕБІНКА»  Гребінківського району; 

Інтернет-сайти:  

Міжнародний фестиваль культури   «ГРЕБІНЧИНІ ВЕЧОРНИЦІ»;  

Всеукраїнський ЯРМАРОК, ХАТА. 

Інтернет-портал: 

УКРАЇНСЬКІ ПІСНІ; 

Інші ЗМІ в Україні і в світі. 

 

2. Порядок проведення фестивалю 

2.1. Фестиваль проводиться три дні у першу п’ятницю - неділю вересня 

кожного року. 

2.2. Місце проведення Фестивалю –  заклади культури села Мар'янівки 

Гребінківського району Полтавської області та м. Гребінки Полтавської 

області, Україна. 

Від аеропорту «Бориспіль»100 км;  

Електропоїздами Київ-Гребінка, Гребінка-Київ до станції «Мар’янівка», 

«Гребінка».  

2.3. Умови проведення: 

У конкурсах в рамках Фестивалю беруть участь дієздатні громадяни, дитячі 

та юнацькі творчі колективи і  окремі виконавці віком від 7 до 77  років з усіх 

країн світу. Для участі у фестивалі необхідно направити заявку до 

Оргкомітету фестивалю не пізніше трьох місяців до дати початку  

фестивалю.  

Участь у фестивалі конкурсантів підтверджується офіційним Запрошенням, 

на підставі поданих заявок та копій документів. 

2.4. Конкурсна програма фестивалю проводиться у номінаціях: 

Художнє слово (автори, виконавці); 

Вокалісти: 

 солісти;  

 ансамблі та хорові колективи.  

Інструменталісти (народні, шумові, духові, струнні, фортепіано);   

Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво (майстри та 

аматори народної творчості та  народних промислів,  народного побуту,  

тощо).  

2.5.Вимоги для участі у фестивалі  

Художнє слово (автори, виконавці). Два твори (переважно українською 

мовою) загальною тривалістю не більше 5-7 хвилин. 

Вокалісти (солісти) представляють два різнохарактерних твори загальною 

тривалістю, не більше 5-7 хвилин (один-українською мовою, другий- рідною 

мовою конкурсанта). 

Ансамблі та хорові колективи (дуети, тріо, квартети, ансамблі та хорові 

колективи) представляють на конкурс дві пісні  тривалістю до 7 хвилин. 

(один-українською мовою, другий- рідною мовою конкурсанта). 



    

Інструменталісти солісти представляють один-два  різнохарактерних твори 

загальною тривалістю до 5 хвилин, а інструментальні ансамблі не більше 7 

хвилин. 

Учасники номінації «Образотворче та декоративно-прикладне 
мистецтво» представляють на конкурс не більше шести творів. Формат 

живописних і графічних робіт повинен бути не менше А-4, графічні роботи 

повинні бути оформлені в паспарту, рамку. На кожен твір готується табличка 

з обов'язковим зазначенням назви роботи, техніки, даних про автора (П.І., 

дата народження), повної назви  мистецького закладу, П.І.Б. керівника. 

 
 

3. Критерії оцінювання конкурсантів 

Виконавська майстерність; 

Художній рівень; 

Оригінальність матеріалу; 

Відповідність представленому репертуару створеного виконавцем 

образу, його сценічне втілення.  

 

4. Нагородження конкурсантів 
4.1.  Переможці в кожній із номінацій за перше, друге та третє місце 

отримують грошові винагороди (сертифікати) в розмірі 1500 грн. – I місце, 

1000 грн. – II місце, 500 грн. – III місце. Гран-прі – 3000 грн. 

4.1. Церемонія вручення Гран-прі, дипломів лауреатів (1-3 ступенів), призів  

проводиться на заключному Гала-концерті в місті Гребінка.  

4.2. Дипломанти за рішенням журі отримують свої відзнаки після закінчення 

відбіркового туру Фестивалю у селі Мар’янівка. 

 

5. Технічні вимоги 

5.1. Запис фонограми повинна бути надана на СD USB у форматі аудіо CD з 

ідеальною якістю звуку. Кожен звукозапис має бути на окремому носії 

(флешці) із зазначенням назви твору, авторів, прізвища та 7ім’я виконавця, а 

також тривалості звучання даного твору. 

5.2. Не допускається конкурсні виступи вокалістів під фонограму «плюс». 

Забороняється використання фонограм, в бек-вокальних партіях, яких 

дублюється основна партія соліста. 
 

6. Організаційно-правові умови участі у Фестивалі 
6.1. Підготовку та проведення Фестивалю здійснюють  Оргкомітет (створена 

ним творчо-адміністративна група) та Художньо-експертна  рада. 

6.2. Для отримання запрошення на візу, керівник подає списки учасників 

(звичайною чи електронною поштою), встановленого зразка. 

Увага! Паспорт повинен бути дійсний ще 6 місяців до закінчення поїздки! 

Оргкомітет має право використовувати та поширювати (без виплати 

гонорару учасникам та гостям конкурсу) аудіо та відеозаписи, друковану та  

іншого роду продукцію, вироблену під час проведення заходів фестивалю та 

за його підсумками. 



    

6.3. Кожна група повинна вислати фонограми виступів електронною поштою 

не пізніше за 45 днів до фестивалю з чіткою назвою творів та їх авторів! 

6.4. Програма виступів затверджується Художнім керівником за 

рекомендаціями Художньо-експертної  ради, виходячи з поданих заявок 

учасниками та  керівниками колективів. Зміни в програмі не допускаються, 

менше ніж за 15 днів до початку фестивалю. 

6.5. Керівники делегацій несуть персональну відповідальність за безпеку, 

життя та здоров’я учасників своїх груп. 

6.6. Бажаючі взяти участь у Фестивалі повинні подати за три місяця до 

проведення конкурсу ( до 1 червня) наступні документи: 

Фотографію 10х15 (учасника чи колективу); 

Заявку (додається); 

Копію свідоцтва про народження або паспорта; 

Ідентифікаційний код. 

6.7. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до Закону України 

«Про обробку персональних даних». 

6.7. Заключний Гала-концерт та нагородження ЛАУРЕАТІВ в 

Гребінківському міському будинку культури за запрошеннями. 

6.8. Колектив  з дітьми зобов'язаний мати відповідну кількість 

супроводжуючих, на яких оформляється нотаріально завірений дозвіл обох 

батьків на виїзд дитини за кордон, і які несуть повну персональну 

відповідальність за збереження безпеки життя та здоров'я дітей та інших 

учасників Фестивалю. 

6.9. Організатори мають право на зміни в програмі Фестивалю, в свою чергу, 

учасники будуть повідомлені про це своєчасно. Також за організаторами 

залишається право на використання всіх аудіо-відео-і фотоматеріалів для 

реклами фестивалю. Даючи згоду на участь, учасник підтверджує що 

приймає всі умови фестивалю. 
 

7. Фінансування Фестивалю 

7.1. Фестиваль не комерційний. На всі масові заходи фестивалю – ВХІД  

ВІЛЬНИЙ! 

7.2. Всі витрати  пов’язані з проїздом, проживанням, харчуванням кожен 

учасник Фестивалю здійснює за власний рахунок, або установи, що їх 

відряджає. 

7.3. Фінансування фестивалю проводиться за рахунок асигнувань 

передбачених виконавчим комітетом Гребінківської міської ради.  

7.4. Фестиваль проводиться за рахунок спонсорської допомоги та за рахунок 

інших джерел незаборонених законодавством України. 

 

 

 

Секретар міської ради     Л. Цапенко 

 

 

 

 



    

 Додаток 1  

 до Положення про ІІ 

 Міжнародний фестиваль  

 культури «Гребінчині 

 вечорниці» 

Заявка 

на участь у конкурсній програмі  

ІІ Міжнародного фестивалю культури «Гребінчині вечорниці» 

Адреса(повна поштова): держава- Україна 

__________________________________________________________________ 

П.І.Б.,назва колективу ,команди , кількість учасників: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Номінація__________________________________________________________

__________ 

П.І.Б. керівника колективу 

Дата народження __________________Додаткові відомості________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Виконуватиму 

твори:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Дата, час, місце прибуття,вид транспорту,рейс тощо________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Замовити «__» місце в готелі на «___» доби,харчування:_____________ 

Контактний тел./факс:+ ( )  

__________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Додаток: портретне фото(10х15),копії документів,що підтверджують 

вік,пільги тощо. 

З умовами Положення фестивалю погоджуюсь та зобов’язуюсь їх 

виконувати. 

Згідно Закону України «Про захист персональних даних», даю згоду на збір 

та обробку моїх персональних даних.  

« __» ________20___р. Підпис_______________ 

_______________________________________________________  

Про свою участь у Фестивалі повідомте нам підтвердженням не пізніше за 3 

місяця до проведення Фестивалю (до 1 червня ) 

на поштову адресу: Рудаков М.І. А/с 54, м.Київ-40, 03040, Україна 

чи на електронну адресу: xata_rudakov@ukr.net 

Контактний телефон Оргкомітету+38-(044)228-30-92 

 

Секретар міської ради     Л. Цапенко 


