
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ

Про затвердження 
Положення про обласну 
культурно-мистецьку 
акцію «Український формат»

Відповідно до статті 6, пункту 1 статті 22, статті 41 Закону України «Про 
місцеві державні адміністрації», статей З, 7, 13, 16 Закону України «Про 
культуру», у зв’язку з необхідністю подальшого розвитку естетичної культури, 
вшанування спільних культурних цінностей, з метою підвищення 
патріотичного духу населення, виховання національно-патріотичних почуттів, 
популяризації кращих зразків української пісні та пісенних традицій, 
НАКАЗУЮ:'

1. Затвердити Положення про обласну культурно-мистецьку акцію 
«Український формат», що додається.

2. Наказ набирає чинності з дня його опублікування в газеті «Вісті 
Луганщини», але не раніше дня його державної реєстрації в Головному 
територіальному управлінні юстиції у Луганській області.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник



ПОЛОЖЕННЯ 
про обласну культурно-мистецьку акцію 

«Український формат»

І. Загальні положення

1.1. Обласна культурно-мистецька акція «Український формат» 
(далі -  Акція) проводиться Управлінням культури, національностей та релігій 
Луганської обласної державної адміністрації у 2017-2018 роках.

1.2. Акція передбачає проведення в кожній адміністративно- 
територіальній одиниці Луганської області (районі, місті обласного значення) 
розважально-тематичної програми, яка включає вокальну караоке-гру та 
концертну програму для .громадськості за участі професійних творчих 
колективів Луганської обласної філармонії, а також проведення фінальної 
концертно-конкурсної програми у місті Сєвєродонецьк.

Під час Акції можуть проводитись майстер-класи, творчі зустрічі з 
відомими діячами мистецтв.

1.3. Метою Акції є:
підвищення патріотичного духу населення, виховання національно- 

патріотичних почуттів;
популяризація кращих зразків української пісні та пісенних традицій;
підвищення естетичної культури;
вшанування спільних культурних цінностей.



1.4. Завданнями Акції є:
залучення населення Луганської області до участі у національно- 

культурному відродженні України;
формування національної свідомості, любові до України, свого народу, 

шанобливого ставлення до української культури;
зміцнення статусу державної української мови як одного з найважливіших 

чинників національної самобутності українського народу;
пошук і розкриття творчих здібностей нових виконавців; 
підтримка обдарованої творчої молоді;
організація змістовного дозвілля та спілкування різних верств населення.

1.5. Інформація про проведення Акції розміщується в засобах масової 
інформації (в газеті «Вісник Луганщини») та через мережу Інтернет не пізніше 
ніж за 21 день до початку проведення.

II. Організація проведення Акції

2.1. Організаторами Акції виступають Управління культури, 
національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації, 
комунальна установа «Луганський обласний центр навчально-методичної 
роботи, культурних ініціатив і кіномистецтва» та Луганська обласна філармонія.

2.2. Для координації організаційної та творчої діяльності в період 
підготовки Акції створюється організаційний комітет (далі -  Оргкомітет), до 
складу якого входять представники організаторів Акції (не менше 7 осіб). 
Більшістю голосів Оргкомітету визначається ведучий вокальної караоке-гри 
(далі -  ведучий).

2.3. У рік початку проведення Акції наказом Управління культури, 
національностей та релігій Луганської обласної державної адміністрації 
затверджуються програма Акції, план-графік проведення Акції, кошторис, 
персональний склад Оргкомітету Акції, а також персональний склад журі 
фінальної концертно-конкурсної програми у місті Сєвєродонецьк.

2.4. Програмою Акції передбачається: 
урочисте відкриття Акції;
проведення в кожній адміністративно-територіальній одиниці Луганської 

області (районі, місті обласного значення) розважально-тематичної програми, 
що включає вокальну караоке-гру та концертну програму для громадськості за 
участі професійних творчих колективів Луганської обласної філармонії;

проведення фінальної концертно-конкурсної програми у місті 
Сєвєродонецьк.

2.5. Планом-графіком проведення Акції визначаються дати, час та місце



з

проведення Акції, зокрема зазначається перелік населених пунктів Луганської 
області, в яких буде проводитись розважально-тематична програма, що включає 
вокальну караоке-гру та концертну програму для громадськості за участі 
професійних творчих колективів Луганської обласної філармонії, а також 
визначається місце, дата та час проведення фінальної концертно-конкурсної 
програми у місті Сєвєродонецьк.

Перелік населених пунктів Луганської області, в яких буде проводитись 
розважально-тематична програма, що включає вокальну караоке-гру та 
концертну програму для громадськості за участі професійних творчих 
колективів Луганської обласної філармонії, визначається виходячи із того, що в 
межах кожної адміністративно-територіальній одиниці Луганської області 
(районі, місті обласного значення) така розважально-тематична програма може 
проводитись лише в одному населеному пункті.

III. Умови та порядок проведення вокальної караоке-гри

3.1. До участі у вокальній караоке-грі допускаються особи без будь-яких 
обмежень за віком.

3.2. Вокальна караоке-гра проводиться у три тематичні етапи:

1) «Українська народна пісня»;

2) «Українські хіти»;

3) «Українська сучасна пісня».

3.3. Кожний тематичний етап включає два тури: перший та другий.

3.4. Під час першого туру відповідного тематичного етапу ведучий на свій 
розсуд відбирає відому пісню за тематикою даного тематичного етапу. Усі охочі 
співають пісню під музичний супровід фонограми «мінус». У другий тур 
відповідного тематичного етапу потрапляють 3 найкращих співаки за вибором 
ведучого.

3.5. Під час другого туру відповідного тематичного етапу учасники, 
вибравши пісню зі списку, наданого ведучим, по черзі співають куплет та 
приспів вибраної пісні. Учасник, якому глядачі аплодували голосніше за всіх, 
стає переможцем відповідного тематичного етапу вокальної караоке-гри.

3.6. Після завершення трьох тематичних етапів переможці відповідних 
тематичних етапів виконують пісню «на біс» у фіналі вокальної караоке-гри. 
Учасник фіналу вокальної караоке-гри, якому глядачі аплодували голосніше за



всіх, стає переможцем вокальної караоке-гри.

3.7. Переможці вокальних караоке-ігор, що проводились у відповідних 
адміністративно-територіальних одиницях Луганської області (районах, містах 
обласного значення), набувають право стати учасниками фінальної концертно- 
конкурсної програми у місті Сєвєродонецьк, якою завершується проведення 
Акції.

IV. Умови та порядок проведення фінальної концертно-конкурсної 
програми у місті Сєвєродонецьк

4.1. Фінальна концертно-конкурсна програма у місті Сєвєродонецьк, якою 
завершується проведення Акції, проводиться в один тур.

4.2. До участі у фінальній концертно-конкурсній програмі у місті 
Сєвєродонецьк допускаються переможці вокальних караоке-ігор, що 
проводились у відповідних адміністративно-територіальних одиницях 
Луганської області (районах, містах обласного значення).

4.3. Учасники фінальної концертно-конкурсної програми у місті 
Сєвєродонецьк виконують ті пісні, які вони виконували у фіналі вокальних 
караоке-ігор, що проводились у відповідних адміністративно-територіальних 
одиницях Луганської області (районах, містах обласного значення).

V. Журі фінальної концертно-конкурсної програми у місті Сєвєродонецьк

5.1. Журі фінальної концертно-конкурсної програми у місті Сєвєродонецьк 
(далі -  Журі) є робочим органом Акції, завданням якого є прослуховування та 
оцінювання конкурсних виступів, а також визначення переможця фінальної 
концертно-конкурсної програми у місті Сєвєродонецьк.

5.2. До складу Журі, яке становить не менше трьох осіб, входять провідні 
діячі та спеціалісти у галузі "культури та мистецтва, творчі працівники закладів 
культури області.

5.3. Журі оцінює виступи конкурсантів за дванадцятибальною шкалою за 
наступними критеріями:

оригінальність вибраної пісні;
наявність музичного слуху, відчуття ритму та вокальних даних;
культура виконання.

5.4. Журі визначає переможця за підсумками набраних балів відкритим 
голосуванням.



5.5. Рішення Журі може бути оскаржено в установленому законом порядку.

VI. Нагородження учасників Акції

6.1. Переможці та учасники вокальних караоке-ігор, що проводились у 
відповідних адміністративно-територіальних одиницях Луганської області 
(районах, містах обласного значення), а також переможець та учасники 
фінальної концертно-конкурсної програми у місті Сєвєродонецьк 
нагороджуються цінними подарунками та пам’ятними сувенірами.

6.2. Підприємства, установи, організації та фізичні особи можуть за 
власний рахунок нагороджувати учасників Акції додатковими відзнаками та 
подарунками відповідно до чинного законодавства.

VII. Організаційно-фінансове забезпечення Акції

7.1. Акція є некомерційним заходом.

7.2. Фінансування Акції здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань 
обласного бюджету, передбачених на заходи в галузі культури та мистецтв, та не 
виключає можливості залучення в установленому порядку інших надходжень, не 
заборонених чинним законодавством України.

Начальник управління А. О. Адамчук


