
УКРАЇНА
ЯМНИЦЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Від 02 березня 2021 року № 32 село Ямниця

Про проведення дистанційного огляду-конкурсу читців 
та поетів-аматорів Ямницької сільської ради, 
присвяченого 207-річниці від дня народження 
Тараса Григоровича Шевченка

На виконання заходів «Програми національного-патріотичного та 
культурно-просвітницького характеру, професійних свят, вшанування кращих 
людей територіальної громади на 2020-2025 роки» затвердженої рішенням 
сільської ради від 23 грудня 2020р. :

1. Затвердити Положення про проведення дистанційного огляду- 
конкурсу читців та поетів-аматорів Ямницької сільської ради, присвяченого 
207-й річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка в 2021 році 
(далі Положення) та склад журі згідно додатків 1 і 2.

2. Провести 10 березня 2021 року дистанційний огляд-конкурс читців та 
поетів аматорів Ямницької сільської ради, присвячений 207-й річниці від дня 
народження Тараса Григоровича Шевченка в приміщенні бібліотеки 
Ямницького ліцею, поч. о 14год.

3. Визначення та нагородження переможців проводити згідно 
Положення.

4. Відділу бухгалтерського обліку та звітності провести оплату витрат 
згідно кошторису (додаток 3).

5. Контроль за виконання даного розпорядженням покласти на 
начальника відділу культури, молоді та спорту (Попадинець Х.Р.).

Сільський голова



ДОВІДКА

про погодження проекту розпорядження 
«Про проведення дистанційного огляду-конкурсу читців та поетів-аматорів 

Ямницької сільської ради, присвяченого 207-річниці 
від дня народження Тараса Григоровича Шевченка»

Проект розпорядження розроблено начальником відділу культури, 
молоді та спорту Ямницької сільської ради 

X. Попадинець та погоджено без зауважень

Секретар сільської ради

Заступник сільського голови

Начальник відділу правової 
та кадрової роботи

Ю. В. Проценко 

М. Р. Зелінський

О. М. Качан

Начальник відділу 
бухгалтерського обліку та звітності, 
головний бухгалтер

Начальник відділу культури, 
молоді та спорту X. Р. Попадинець



Додаток 1 
до розпорядження 

сільського голови №32 
від 02 березня 2021р.

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення дистанційного огляду — конкурсу читців та поетів- 

аматорів Ямницької сільської ради, присвяченого 207-й річниці 
від дня народження Тараса Григоровича Шевченка 

(10 березня 2021р., бібліотека Ямницького ліцею, поч. о 14:00год)

Загальні положення

Огляд -  конкурс читців та поетів-аматорів проводиться традиційно у місяці 
березні в рамках святкування Шевченківських днів відділом культури, 
молоді та спорту Ямницької сільської ради.

Це Положення регламентує статус і порядок проведення огляду-конкурсу 
читців Ямницької сільської ради; вимоги до учасників та конкурсних творів; 
порядок подачі заявок для участі у огляді -  конкурсі; порядок проведення 
прослуховувань, критерії оцінювання, підбиття підсумків, нагородження 
учасників та переможців.

УВАГА! У ЗВ’ЯЗКУ З ПОШИРЕННЯМ СВІТОВОЇ СИТУАЦІЇ ЕПІДЕМІЇ 
КОРОНАВІРУСУ, ОРГКОМІТЕТОМ ЯМНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ, ПРИЙНЯТО 
РІШЕННЯ, ПРОВЕСТИ ОНЛАЙН ОГЛЯД-КОНКУРС ЧИТЦІВ ТА ПОЕТІВ-АМАТОРІВ 
ЯМНИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ, ПРИСВЯЧЕНОГО 207-РІЧНИЦІ ВІД ДНЯ 
НАРОДЖЕННЯ ТАРАСА ГРИГОРОВИЧА ШЕВЧЕНКА ЗГІДНО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ 
СИСТЕМИ В ДИСТАНЦІЙНОМУ РЕЖИМІ.

УЧАСНИКАМ НЕОБХІДНО НАДІСЛАТИ ВІДЕО ВЛАСНОГО ВИСТУПУ НА НАШУ 
ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ: kuItura.yam.otg@gmaiI.com

НАГОРОДИ БУДУТЬ ВІДПРАВЛЕНІ ПЕРЕМОЖЦЯМ ЧЕРЕЗ ВІДДІЛЕННЯ 
ДП«УКРПОШТИ» АБО Ж БУДУТЬ ВРУЧЕНІ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ КАРАНТИНУ 
ОСОБИСТО.

Мета огляду-конкурсу

- популяризація творів Т. Г. Шевченка -  кращих творів сучасної 
української літератури;
- залучення широких верств населення до мистецтва художнього слова, 
сценічної культури;
- пошук і підтримка талановитих виконавців та авторів .
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Огляд-конкурс проводиться в один тур-відбірковий та фінальний одночасно. 
Для реєстрації та участі в онлайн-прослуховуванні необхідно до 9 
березня 2021року подати наступні документи на електронну адресу 
kultura.yam.otg@gmail.com:

- Анкету-заявку визначеного зразка (додається).
- Відео виступу.
- Копію свідоцтва про народження, паспорта, ідентифікаційного коду.

Відбірковий тур-конкурсний день перегляду відео проводиться у 
відділі культури, молоді та спорту 10 березня з 10:00 год.

Фінальний тур -  10 березня в онлайн-трансляції о 14:00 год
(приймають участь виключно: володар Гран -  Прі та лауреати І -  III 
премій, визначені рішенням журі огляду-конкурсу під час перегляду 
відео, поданих учасниками огляду-конкурсу).

До участі у огляді-конкурсі запрошуються учасники театральних колективів, 
гуртків, студій художнього читання, окремі виконавці, поети-аматори.

Огляд-конкурс проводиться у таких вікових категоріях:

I категорія: учасники віком від 7 до 12 років;
II категорія:учасники віком від 12 до 18 років;
III категорія: учасники віком від 18 до 25 років;
IV категорія: учасники віком від 25 років включно і старші.

Порядок та умови проведення огляду - конкурсу

До участі у огляді-конкурсі допускаються

Твір (уривок з твору Т. Г. Шевченка) або літературно -  музична композиція 
за творами Т. Г. Шевченка.
Тривалість конкурсної програми - до 5 хвилин.
Конкурс проводиться у таких номінаціях:
- читці-декламатори;
- літературно-музична композиція;
- поети-аматори.
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Виступи учасників огляду - конкурсу оцінює журі за 5-ти бальною системою 
за такими критеріями:

- актуальність обраного репертуару та його відповідність віку виконавця;
- виконавська майстерність (задум читця та його сценічне втілення, 
донесення ідеї авторського твору);
- сценічна культура читця (манера читання, голос, дикція, жест, сценічний 
одяг);
- використання сценічного простору (мізансцена), атрибутики, музичного 
супроводу та їх відповідність жанру, твору.

Журі конкурсу
Для визначення переможців огляду-конкурсу створюється журі, до складу 
якого входять представники відділу культури, молоді та спорту, 
представники відділу освіти та запрошені фахівці.

Журі має право
- ділити призовий фонд між учасниками фіналу (крім Гран-Прі);
- за рішенням журі можуть встановлюватися заохочувальні відзнаки;
- рішення журі остаточне і оскарженню не підлягає.

Нагородження та відзначення переможців

Учасники відбіркового туру огляду-конкурсу нагороджуються подяками за 
участь.
Переможці огляду -  конкурсу, що відбуватиметься в онлайн-трансляції, в 
кожній із заявлених номінацій та віковій категорії нагороджуються 
грамотами сільського голови та заохочувальними призами (за наявності 
фінансування).
Переможці огляду -  конкурсу визначаються і нагороджуються у наступних 
номінаціях:

- Володар Гран-Прі (присуджується одному учаснику серед усіх вікових 
категорій);

- Лауреат І місця (у кожній віковій категорії);
- Лауреат II місця (у кожній віковій категорії);
- Лауреат III місця (по два у кожній віковій категорії).

Переможці огляду-конкурсу рекомендуються для участі у обласних, 
всеукраїнських конкурсах та фестивалях відповідного напрямку.



Додаток 2 
до розпорядження 

сільського голови №32 
від 02 березня 2021р.

Склад журі
дистанційного огляду-конкурсу читців та поетів аматорів 

Ямницької сільської ради, 
присвяченого 207-й річниці 

від дня народження Тараса Григоровича Шевченка:

Голова журі - начальник відділу освіти Наталія Винник.

Члени журі:
начальник відділу культури, молоді та спорту - Христина Попадинець; 
головний спеціаліст відділу культури, молоді та спорту - Марта Вацеба.


