
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 
від «___» ___________ 2020 року № ___ 

 
м. Олександрія 

 
 

Про проведення міського конкурсу читців  
«Безсмертне слово Кобзаря», присвяченого  
пам’яті Т.Г. Шевченка 
 

Відповідно до ст. 32 ч. а) п.7 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
плану роботи управління культури і туризму міської ради на 2020 рік, з метою пропаганди 
творчості Великого Кобзаря, популяризації жанру художнього читання, покращення 
виконавської майстерності читців та виявлення нових талантів та з нагоди дня народження 
Т.Г.Шевченка 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Дозволити проведення міського конкурсу читців «Безсмертне слово Кобзаря», 
присвяченого дню пам’яті Т.Г. Шевченка, 12-13 березня 2020 року в приміщенні 
Центральної міської бібліотеки для дітей ім. Ю. Гагаріна. 

2. Затвердити умови міського конкурсу читців «Безсмертне слово Кобзаря (згідно з 
додатком 1). 

3. Зобов’язати керівників закладів культури та рекомендувати директорам вищих 
навчальних закладів забезпечити прибуття конкурсантів для участі в конкурсі читців 
«Безсмертне слово Кобзаря» 12 березня 2020 року на 13.00 годину до Центральної міської 
бібліотеки для дітей ім. Ю. Гагаріна. 

4. Управлінню освіти, молоді та спорту міської ради забезпечити участь учнів у 
конкурсі 13 березня 2020 року о 13.00 годині в приміщенні Центральної міської бібліотеки 
для дітей ім. Ю. Гагаріна. 

5. Начальнику управління культури і туризму міської ради забезпечити належний 
рівень організації та проведення конкурсу.  

6. Затвердити кошторис видатків на проведення конкурсу (згідно з додатком 2). 
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Сосну Л.В. 
 
 
 
 
Міський голова С. ЦАПЮК 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету  В. ЧЕБОТАРЬОВ 
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Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету 
від    лютого 2020 року №  

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про міський конкурс читців «Безсмертне слово Кобзаря», 
присвяченого дню пам’яті Т.Г. Шевченка 

 
І. Загальні положення 

 
1. Організатором міського конкурсу читців «Безсмертне слово Кобзаря», 

присвяченого дню пам’яті Т.Г. Шевченка, (далі - Конкурс) є управління культури і туризму 
Олександрійської міської ради. 
 

2. Конкурс проводиться з метою національно – культурного відродження України, 
популяризації та розвитку розмовного жанру, покращення виконавської майстерності читців 
та виявлення нових талантів.  
 

ІІ. Учасники, порядок проведення, 
термін проведення Конкурсу та вимоги до виступів 

 
1. Конкурс проводиться 12-13 березня 2020 року в приміщенні Центральної міської 

бібліотеки для дітей ім. Ю. Гагаріна. Початок о 13.00 годині. 
 
2. До участі в Конкурсі запрошуються учнівська молодь, студенти вищих навчальних 

закладів, учасники художньої самодіяльності: до 5 учасників від вищих навчальних закладів 
та закладів клубного типу та по 2 учасники від загальноосвітніх навчальних закладів. 
 

3. Конкурсна програма складається з одного твору Т. Г. Шевченка. 
 

4. Загальна тривалість виступу учасників Конкурсу до 8 хвилин. 
 

5. Для участі в Конкурсі учасники повинні подати заявку (додаток до Положення) на 
участь у міському конкурсі  читців  «Безсмертне слово Кобзаря», присвяченого дню пам’яті 
Т.Г. Шевченка, в 3-х примірниках до управління культури і туризму міської ради в період до 
09 березня 2020 року. 

 
ІІІ. Критерії оцінювання виступів 

 
1. Виступи учасників Конкурсу оцінюються за такими критеріями:  

 
- відповідність твору віковій категорії учасника – 5 балів; 
- виразна дикція – 5 балів; 
- сценічна культура – 5 балів; 
- рівень виконавської майстерності – 5 балів. 
 

2. Підсумки Конкурсу підводяться за загальною сумою балів. Максимальна  кількість 
балів - 20. 
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IV. Підведення підсумків та нагородження переможців Конкурсу 
 

1. Оцінювання виступів учасників Конкурсу проводить журі. Склад журі 
затверджується наказом управління культури і туризму міської ради. 

 
2. Переможці Конкурсу визначаються окремо серед: 
-  читців - аматорів (учасників художньої самодіяльності); 
-  читців - студентів вищих учбових закладів; 
-  читців – учнів загальноосвітніх навчальних закладів. 

 
3. Переможці Конкурсу, яким присуджено І, ІІ, ІІІ місця, нагороджуються Дипломами. 

 
 
  



4 
 

Додаток 
до Положення про міський  
конкурс читців  

 
 

Заявка на участь 
у конкурсі читців «Безсмертне слово Кобзаря», 

присвячений дню пам’яті Т.Г. Шевченка 
 
 
 
 
 

1. Прізвище, ім’я, по батькові (повністю)_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 
 

2. Повна назва освітнього закладу, в якому навчається учасник 

________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 
 

3. Назва твору_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 
 

4. Контактна адреса___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
Телефон_________________________, моб._________________________________________ 
Факс______________________________. 
 
 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету        В. ЧЕБОТАРЬОВ 
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Додаток 3 
до рішення виконавчого комітету 
від    лютого 2020 року № 

 
Кошторис  

видатків на проведення міського конкурсу читців «Безсмертне слово Кобзаря» 
 

№ 
з/п Назва заходу Сума в (грн) Хто використовує 

1 2 3 4 
1.  Сувеніри 8000 Управління культури і 

туризму міської ради 
2.  Дипломи 400 Управління культури і 

туризму міської ради 
3.  Транспортні послуги 500 Управління культури і 

туризму міської ради 
 ВСЬОГО: 8900  

 
 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету В. ЧЕБОТАРЬОВ 
 


