
 

 

                                                                                                 Додаток 2                                                                        

                                                                                                    Затверджено 

                                                                                                                   Розпорядженням 

                                                                                                                               №      від               .2020 

                                                   

                                                    Склад журі 

Олексюк Н.М.   –   заступник селищного голови з питань діяльності 

                                 виконавчих  органів ради, голова журі  

Члени журі: 

Косар Г.В.      –       керівник предметної  методичної комісії вчителів  

                                 філологічного  циклу закладів освіти  Брошнів-Осадської ОТГ 

Курташ І.Я.   –        начальник відділу культури, туризму та зовнішніх зв’язків 

                                 Брошнів-Осадської селищної ради 

Павлів І.С.    –         директор Брошнів-Осадського НД 

Пухта Г.І.      –         поетеса, лауреат премії ім.Пантелеймона Куліша 

Чалчинська Л.А.  – начальник відділу освіти, молоді та спорту Брошнів-Осадської  

                                  селищної ради 

 
 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу культури, туризму 

та зовнішніх зв’язків                                                              Ірина Курташ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                     Додаток 1                                                                        

                                                                                                           Затверджено 

                                                                                                                        Розпорядженням 

                                                                                                                                   №      від               .2020 

Положення онлайн  конкурсу 

«…Ні! Я жива, я буду вічно жити, 

Я в серці маю те, що не вмирає…»,  

присвяченого 150-річчю з Дня народження Лесі України 

                                

 1.Мета онлайн конкурсу  

1.1. Основною метою  є виявлення, розкриття, допомога та сприяння розвитку 

талановитої молоді, надання їм можливості проявити свою індивідуальність, 

показати її широкому загалу і допомогти краще пізнати себе.  

2. Умови і порядок проведення конкурсу 

2.1.Засновником та організатором онлайн-конкурсу  є Брошнів- Осадська 

селищна рада. 

2.2. Вік учасників онлайн-конкурсу з 6 до 35 років. 

2.3. Учасники  онлайн-конкурсу беруть участь в номінації  читці.  Тривалість 

конкурсної програми - не більше 3 хвилин. 

2.4.Програму виконавця журі оцінює за наступними критеріями: 

 творчий підхід та індивідуальність виконавців; 

 реалізація задуму художнього твору; 

 рівень виконавської майстерності; 

 артистизм і сценічна культура; 

 естетика сценічного одягу; 

 якість звукозапису. 
 

2.5.Заявки та відео  приймаються  за ел. адресою Засновника конкурсу: 

Селищна рада broshniv-osada@ukr.net   до 17.00  год 21 лютого 2021 року. У 

заявці потрібно вказати: 

     - прізвище, ім’я 

     -  вік 

     -  населений пункт 

      - номер телефону 

       - назву твору. 

2.6 У період з 9.00 год 22 лютого по 17 год 24 лютого 2021 року відео 

конкурсантів будуть доступні для перегляду та вибору конкурсанта, який 

отримає «Приз глядацьких симпатій» 

2.7.Конкурс проводиться у 3 вікових категоріях: 

- перша (від 6 до 12 років); 
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- друга (від 12 до 18 років); 

- третя (від 18  і старші); 

2.8. До участі у конкурсі допускаються жителі Брошнів-Осадської ТГ. 

3. Визначення переможців конкурсу та нагородження 

3.1.Журі переглядає конкурсну програму та визначає переможців, які 

нагороджуються грамотами та цінними подарунками у кожній  віковій 

категорії ( гран- прі, І, ІІ та ІІІ місце). 

3.2. Враховуючи  глядацьке голосування, обирається конкурсант, який 

отримає «Приз глядацьких симпатій 

3.2. Рішення журі є остаточним і оскарженню не підлягає.  

3.3. Результати онлайн конкурсу будуть оголошені на офіційному сайті та fb 

сторінці Брошнів- Осадської територіальної громади 27 лютого 2021 року.  

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу культури, туризму 

та зовнішніх зв’язків                                                        Ірина Курташ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


