
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
16 СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

24 січня 2019 року № 540

Про затвердження Положення
про проведення регіонального
літературного конкурсу читців
творів Євгена Гребінки

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», статті 2, 26 Закону України «Про культуру», враховуючи
висновки і рекомендації постійних комісій міської ради, Гребінківська міська
рада:
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про проведення регіонального літературного
конкурсу читців творів Євгена Гребінки (додається).

2. Організацію виконання рішення покласти на відділ культури і
туризму Гребінківської міської ради (Ільчук О.В.).

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію
міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури,
охорони здоров’я та соціального захисту (Кулікова Т.В.).

Міський голова В. Колісніченко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення 16 сесії Гребінківської
міської ради VІІ скликання
24.01.2019 № 540

Положення
про проведення регіонального літературного
конкурсу читців творів Євгена Гребінки

І. Загальні положення

1. Регіональний літературний конкурс читців творів Євгена Гребінки,
присвячений річниці від дня народження письменника (далі - конкурс),
заснований Гребінківською міською радою.

2. Мета конкурсу:
популяризація творчості письменника Євгена Гребінки;
збагачення та поповнення репертуару читців кращими творами

сучасних авторів;
підвищення виконавської майстерності читців – аматорів сцени.

3. До участі у конкурсі запрошуються учні загальноосвітніх навчальних
закладів, позашкільних навчальних закладів, учасники художньої
самодіяльності закладів культури.

4. Склад організаційного комітету та журі конкурсу затверджується
наказом начальника відділу культури і туризму Гребінківської міської ради.

5. Оргкомітет конкурсу працює на громадських засадах та самостійно
визначає порядок своєї роботи.

6. Конкурс проводиться в Гребінківському міському будинку культури
26 січня 2019 року об 11:00. Реєстрація учасників 26.01.2019 року з 09:00 за
адресою: 37400, Полтавська область, м. Гребінка, вулиця Євгена Гребінки, 13.

II. Організатори конкурсу

1. Конкурс організовує та проводить відділ культури і туризму
Гребінківської міської ради спільно з відділом освіти виконавчого комітету
Гребінківської міської ради.

2. Організаційні та загальні питання з підготовки та проведення
конкурсу здійснює Гребінківський міський будинок культури.



III. Умови конкурсу

1. Конкурс проводиться серед чотирьох вікових категорій:
І категорія – виконавці віком від 7 до 10 років;
ІІ категорія – виконавці віком від 11 до 14 років;
ІІІ категорія – виконавці віком від 15 до 17 років;
ІV категорія – виконавці віком від 18 років .

2. Конкурс проводиться в номінації художнє читання.

3. Учасники повинні мати в своєму репертуарі твір Євгена Гребінки, а
також твір за власним уподобанням або авторський (є перевагою).

4. Критерії оцінки:
творчий задум та його втілення (добір репертуару);
рівень виконавської майстерності (дикція, вимова, емоційність);
мовна та сценічна культура (артистичність, поведінка на сцені, одяг);
художнє та музичне оформлення.

5. До участі в конкурсі не допускаються учасники, які посіли І місце в
минулорічному конкурсі.

6. Хронометраж виступу до 7 хв.

7. Порядок виступу визначається під час реєстрації.

IV. Визначення переможців конкурсу

1. Підсумки конкурсу підводить журі, яке визначає переможців.

2. Журі конкурсу оцінює виступи учасників за 10-ти бальною системою.

3. Переможець визначається за найбільшою кількістю набраних балів.

4. Переможці конкурсу нагороджуються грошовими винагородами
(сертифікатами) та Дипломами Гребінківської міської ради за І, ІІ, ІІІ місце:

І місце – в розмірі 1000 грн.;
ІІ місце – в розмірі 800 грн.;
ІІІ місце – в розмірі 500 грн.
Гран-прі – в розмірі 1500 грн.
Учасники конкурсу нагороджуються Дипломами Гребінківської міської

ради за участь. Гран-прі присвоюється за рішенням журі.



5. У випадку однакової кількості балів, набраної кількома учасниками
за рішенням журі, учасники читають інший твір, після чого обирається
переможець.

V. Фінансове забезпечення конкурсу

1. Фінансування конкурсу здійснюється за рахунок коштів
передбачених в бюджеті Гребінківської міської об’єднаної територіальної
громади.

2. Для забезпечення підготовки та проведення конкурсу в
установленому порядку залучаються благодійні внески, спонсорська
допомога та інші надходження, передбачені законодавством України.

VI. Організаційні питання

1. Для участі у конкурсі учасники подають в електронному вигляді не
пізніше п’яти днів до початку проведення конкурсу наступні документи:

Заявка (додаток до Положення);
Копія паспорта (для дітей - одного з батьків);
Копія Ідентифікаційного коду (для дітей - одного з батьків);
№ карткового рахунку.

2.Заявки приймає Гребінківський міський будинок культури, за
адресою: 37400, Полтавська область, вулиця Євгена Гребінки 13, м. Гребінка
або на електронну адресу: grb_mbk.otg@ukr.net. телефон для довідок:
(05359)91-6-34.

3. У ході проведення конкурсу обробка персональних даних учасників
здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист
персональних даних».

4. Витрати пов’язані з відрядженням учасників Конкурсу (проїзд,
проживання, харчування) здійснюються за рахунок установ, які направляють,
або за власні кошти.

5. Координацію всіх питань з підготовки та проведення Конкурсу
покладено на відділ культури і туризму Гребінківської міської ради.

Секретар міської ради Л. Цапенко

mailto:grb_mbk.otg@ukr.net


Додаток
до Положення про проведення
регіонального літературного
конкурсу читців творів
Євгена Гребінки

ЗАЯВКА
на участь у регіональному літературному
конкурсі читців творів Євгена Гребінки

№
п/п

Прізвище, ім’я,
по батькові
учасника
конкурсу.

Повних
років.

Повна
домашня
адреса та
контактний
телефон.

Прізвище,
ім’я, по
батькові
викладача
(контактний
телефон).

Програма,
хрономет
раж.

Музичне
оформлення
(вказати
наявність).

Секретар міської ради Л. Цапенко


