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З.1. Проведення Фестивалю з l5.12.2020 по 17.|2.2Q20 на базi
ПНЗ кКРI-Щ4таШ) за адресою: вул. Ситова, l7a, згiдно з Положенням.
3.2. ВИРiшення органiзацiйних питань tцодо пiдготовки, органiзацii та
проведення даного заходу.
3.3. Неухильне виконання Bcix протиепiдемiчних вимог, виконання вимог
ОХОРОНИ ПРаЦi, безпеки життедiяльностi пiд час органiзацii та проведення
даного заходу.
3.4. Пiдготовку звiтноi локументацiт щодо використання коштiв для
ПРОВеДеННя ДаНого заходу у встановлений TepMiH, вiдповiдно до нормативних
ВИМОГ Та УЗаг€шьнюючих матерiалi" щодо результатiв проведення Фестивалю.

4. НаЧальникам територiальних вiддiлiв освiти Вознесенiвського,
ЩНiПРОВСьКого, Заводського, Комунарського, Олександрiвсъкого,
ХОРТИЦЬКОГо, Шевченкiвського районiв департаменту освiти i науки
ЗапорiзькоТ MicbKoi ради: Ситенко Н.Ю., Литовченко Я.С., Шаповаловiй
Н.М., Могилiну о.В., еременко Л.В., Годжеку о. В., Перепелицi Н.е.,
директорам закладiв позашкiльноi освiти: Позашкiльного навч€tльного
закладу <мiський Палац дитячоi та юнацькоi творчостi> Запорозькоi Micbkoi
РаДИ ЗаПОРiЗьКоI областi Маринюк Л.В., Позашкiльного навч€Lльного закладу
<Станцiя юних TexHiKiB> Запорiзькоi мiськоI ради Мостовiй С.М.,
Позашкiльного навчаJIьного закладу кЩитячий парк <Запорiзький мiський
ботанiчний сад>> Запорiзькоi Micbkoi ради Запорiзькот областi ерьомiнiй т. I.
забезпечити:
4.1. УчаСть вихоВанцiВ дитячиХ колектиВiв закладiв позашкiльноi освiти у
даному Фестивалi вiдповiдно до Положення (дистанцiйний формат), який
вiдбУдеться з 1 5J22020 по 17. |2.2020 на базi tIНЗ кКРI]МтаШ> за адресою:
вул. Ситова, 17a.
4.2. БезУмовне виконання вимог чинного законодавства щодо забезпечення
Bcix протиепiдемiчних вимог, виконання вимог охорони працi, безпеки
життсдiяльностi пiд час участi у даному Фестивалi.

5. Головному бухгалтеру територiального вiддiлу освiти Комунарсъкого
району департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoi ради Бурикiнiй T.I.
здiйснити фiнансування даного заходу згiдно з кошторисом за рахунок
коштiв, видiлених даному закладу.

б. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора
департаменту - начальника управлiння з питань розвитку освiти
BiTKoBcbKy Н.В., начЕLльника територiального вiддiлу освiти Комунарського
району департаменту освiти i науки Запорiзькоi мiськоI ради Могилiна о.в.

Щиректор департаменту С.Ю. Романчук



ЗАТВЕР!ЖЕНО:
додаток l
до наказу департаменту
вiд04, la амоNg_ЭЦ,L

положення

мlського

про проведення мiського благодiйного фестив€IJIю
к[обро починасться з тебе>

<Твори добро завжди i всюди!
Нехай тебе шанують люди ...))

l. Загальнi положення.
1.1. Це положення визначае порядок органiзацiТr..r.r{(, rruJlurкtrHttя tизначас порядок органlзацll та проведення мlського
благодiйного фестивалю <Щобро починасться з тебе> (далi - Фестиваль)
(дистанцiйний формат).
1.2. Метою Фестив€lлЮ е: спонукання дiтей до добрих вчинкiв, вiдродження
старовинних украiнських традицiй ryманiзму та милосердя, розкриття в
сучасноi молодi бажання проявляти чуйнiсть, спiвчуття, небайдужiсть до
соц1€lльно-акту€lльних проблем сьогодення, звернення уваги громадськостi на
iдею доброчинностi.
1.3. ЗавданнямИ ФестиваЛю е: фоРмуваннЯ У дiтей та молоДi милосердного
ставлення до людей i тварин, якi потребують допомоги, формування почут,тя
важливостi волонтерськоТ дiяльностi, позитивних мораJlьних якостей
особистостi, показати, що благодiйнiсть може бути не лише матерiальною, а
й духовною.
1.4. ФесТиваJIЬ проводиться в дистанцiйному форматi.

2. Органiзатори Фестивалю.
2.1. Загальне керiвництво пiдготовкою та проведенням Фестивалю здiйснюе
департамент освiти i науки Запорiзькоi MicbkoT Ради. Органiзаторами
ФестивалЮ виступае територiальниЙ вiддiл освiти Комунарського райо"у
департаменту освiти i науки Запорiзькоi Micbkoi ради, Позашкiльний
навчальниЙ заклаД кКомунарський районний центр молодi та школярiв>
ЗапорiзьКоi MicbKoi радИ (далi _ IIнЗ <КРIЩ4таШ)).

3. Час i мiсце проведення.
3.1. Фестив€lль вiдбудеться у дистанцiйному форматi з l5. I2.202O по
|7.12.2020.
3.2. Мiсце проведення: пнЗ <КРI]МтаШ> за адресою: вул. Ситова, l7 а.

4. Учасники Фестив€Lлю.
4.1. Що участi у Фестивалi запрошуються вихованцi закладiв позашкiльнот
освiти MicTao якi беруть участь у заявлених номiнацiях за згодою (додаток 1).
4.2. Щля участi у Фестивалi необхiдно для попередньоi обробКи до Il.t2.202O



надiслати заявку-анкету учасника (додаток 2) на електронну адресу
оргкомiтету (e-mail : kom_center@ukr.net).
4.3. РОбОти, змвки яких будуrь наданi пiсля вказаноi дати, не братимуть
участi у Фестивалi.
4.4. Вiдповiдальнiсть+.+. r5lдповlд€tльнlсть за правильне написання державною мовою iMeH та
прiзвищ учасникiв, рQботи яких наданi, покJIадасться на керiвникiв гурткiв' закладiв позашкiльноТ освiти.

5. Порядок проведення Фестивалю.
5.1. Програмою Фестива.гtю (додаток 4) передбачасться проведення:
- виставки - конкурсу плакатiв к.щопоможемо братам нашим меншим>;
- ПРОВеДенНя конкурсу вiдеороликiв або вiдеопрезентацiй майстер-класiв
<<Фабрики Святого Миколая> ;

- благодiйноi акцii <Вiдкриваймо серця для добра>.

6. Умови участi у Фестивалi.
6.1. Виставка-конкурс плакатiв <.Щопоможемо братам нашим меншим)
проводиться на добровiльних засадах серед вихованцiв закладiв позашкiльноi
освlти мlста з метою виховання почуття милосердя i потреби допомоги
бездомним тваринам.
б.1.1. Г[пакат повинен бути виконаним у форматi А3.
6.1.2. Кiлькiсть плакатiв не бiльше I-2 вiд закладу.
б.1.3. Зразок бiрки до плакату (додаток 3).
6.1.4. У TepMiH до 11 .12.2020 необхiдНо надати фото плакату на електроннi
адреси ПНЗ <КРI-{МтаШ> (e-mail: kom-center@ukr.net;
kom_org*mas@ u kr, net).
6.1.5. Основними критерiями оцiнки робiт е:
- вiдповiднiсть тематицi та оригiнальнiсть виконання;
- якiсть художнього виконання;
- оригiнальнiсть iдеi;
- емоцiйний настрiй.
6.2.Конкурс вiдеороликiв або вiдеопрезентацiй майстер-класiв <<Фабрики
Святого Миколая>.
6.2.1. Проводиться серед вихованцiв закладiв позашкiльноi освiти MicTa з
метою реалiзацii творчоi уяви, креативного мислення та розкриття творчого
потенцiалу дiтей та молодi MicTa.
6.2.2.,.Щля учаСтi у KoHKypci надаеться 1 вiдеоролик або вiдеопрезентацiя вiд
закладу (у форматi МР3, МР4, хронометраж не бiльше 5 хвилин).
6.2,3. Роботи надаються до оргкомiтету Фестивалю не пiзнiше I,1.|2.2O2O на
електроннi адреси пнЗ <КРI-Щ4таШ> (e-mail: kom_center@ukr.net;
kom_org_mas@ u kr. net).
6.2.4. Майстер-класи <<Фабрики Святого Миколая)) - це художнi майстернi з
декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва, якi мають змогу
вiдкрити своi здiбностi, щоб навчити учасникiв Фестивалю власноруч
виробляти подарунки, iграшки та iншi мистецькi вироби.

iMeH



НайКРаuда творча майстерня буле визначена за допомогою голосування
учасникiв пiд час Фестивалю та буле нагороджена <Призом глядацьких
симпатiй>.
6.3. Представленi роботи у koнkypci плакатiв кщопоможемо братам нацилd
меншим)) та вiдеороликiв або вiдеопрезентацiй майстер-класiв <Фабрики
святого Миколая> не повиннi:
_ порушУватИ чинне законодавство, честЬ i гiднiсть, права та захищенi
законом iнтереси TpeTix осiб;
- СПРИяти роЗпалюванню релiгiйноТ, расовоТ або мiжнацiональноi ворожнечi;
- мiстити сцени насильства та жорстокоi поведiнки;
- носити непристойний, образливий характер;
- порушувати права неповнолiтнiх осiб;
- поруцувати aвTopcbкi i сумiжнi права TpeTix осiб;
- мiстити рекламу €UIкогольних, слабоалкогольних напоiв, тютюнових
виробiв, наркотичних засобiв;
- мiстити комерuiйну рекламу в буль-якому виглядi.
6.4. Благодiйна акцiя <Вiдкриваймо серця для добра>.
6.4.|. Вихованцi мають змогу вiдчути, що дарувати щось iншим - не менш
приемно, нiж отримувати самим, особливо, якщо допомагаеш тим, хто цього
насправдi потребуе.

Оргкомiтет ФестиваJIю пропонуе вихованцям написати святковi листи
пiдтримки з побажаннями до дня Святого Миколая, Рiздва та Нового року,
ЩО бУЛУТЬ аДресованi дiтям, якi проходять курс лiкування у дитячiй обласнiй
лiкарнi (гематоЛогiчне вiддiлення) та воiнам на передову операцii
об'еднаних сил (далi - оос).
6.4.2.ЛиСт повинен бути святково оформленим, а також до нього можна
додати власноруч зроблений оберiго iграшку чи будь-який iнший дарунок (ло
п'яти листiв вiд закладу).
6.4.3. Листи надаються до оргкомiтету Фестивалю не пiзнiше 11 грулня 202о.
6.4.4, Бажаючi надають до оргкомiтету власноруч написаний i оформлений
клист-побажання>> з позначкою категорiт, для якоi адресовано лист (дитина у
лiкарнi або воiни оос). З етичних MipKyBaHb, оргкомiтет Фестивалю просить
не вк€вувати у зверненнi листа категорiю адресата, а замiнити словами, на
зр€вок <Любий друже!>>, к.Щорогий захисник!> тощо.
6.4,5. Bci лисТи, поробКи та подарунки булуть врученi адресатам вiдповiдноi
категорtt пlсля проведення Фестив€tлю.

7.|.уномiнацii,виставк]_,Х1|.],ХЁl#РJЁ::trГ;,oучасникиотримують
грамоти та головнi призи за перше, друге та третс мiсце.
7.2.В KoHKypci вiдеороликiв або вiдеопрезентацiй майстер-класiв <<Фабрики
Святого Миколая) учасники отримують грамоти та призи за перше, друге та
третс мiсце.



8. Оргколлiтет ФестиваJlю
8.1. ,Щля органiзацii та проведення Фестив€uIю створюсться органiзацiйний
KoMiTeT (надалi Оргкомiтет).
8.2. Оргкомiтет е основним керiвним органом Фестивuulю, який:
- складае програму заходу, визначае дату i мiсце проведення;
- здiйснюе реалiзацiю Bcix заходiв щодо органiзацiI та проведення
Фестивагlю;
- визначас символiку, атрибутику Фестивалю, зразки iнформацiЙно-
рекламноi продукцii.
8.3. Телефони для довiдок:
- заступник директора з навчu[льно-виховноi роботи ПНЗ <КРЩ\4таШ>
Перерва Свiтлана Сергiiвна (06б) 245-29-65;
- завiдувач органiзацiйно-масовим вiддiлом ПНЗ <КРL{МтаШ> Концур
Олександр Олександрович (0б7) б12-93 -82;
- ВiДПовiдальний за конкурси плакатiв <.Щопоможемо братам нашим менцим)
культорганiзатор Нсмчинова Щарья АндрiТвна (0б6) 5 1 0-84-68;
- ВiДПОвiдальний за вiдеоролик та вiдеопрезентацiю майстер-класiв <Фабрики
святого Миколая>> педагог-органiзатор Ромашкан Михайло Миколайович
(095) 768-75-45;
- вiдповiдальний за клисти пiдтримки до Свята Святого Миколая>
практичний психолог Лошак Вiкторiя ВалерiТвна (063) 055-41-15.

9. Фiнансовi умови, 9.1. ФiНаНСУВаНня Фестивалю здiйснюеться за рахунок асигнувань,
ПеРеДбаЧеНИХ У кошторисi мiсцевого бюджету та можуть залучатися
ПОЗабЮДЖеТНi, благодiйнi та iншi кошти, незабороненi чинним
законодавством Украiни.



Додаток 1

до Положення

згодА
я,

(прiзвutце mа iм'я по-баmьковi)

ДаЮ ЗГОДУ На ПРОВедення вiдеотрансляцiТ та публiкачii п,rатерiалiв в
iнформацiйних цiлях мого сина (мосi доньки)

(прiзвutце mа i.л,t'я)

яка бере участь у MicbkoMy благодiйному Фестивалi <щобро
починаеться з тебе>> (листанчiйний формат).

Щата Пiдпис



/]одаток 2

до ГIоложення

Заявка на участь у MicbKoMy благодiйному Фестивалi
кЩобро починасться з тебе>

(ГIовна назва закладу)

J\ъ назва номiнацiт
Прiзвище,

iм'я
вихованця

IHH
учасника

Категорiя
листа

Назва
колективу, в

якому
займасться,

шБ
керiвника

гуртка

1

<<Лист-

побажання до
дня Святого
Миколая>>

2

Вiдеоролик та
вiдеопрезентацiя
майстер-класу
<Фабрика
Святого
Миколая>>.

Прiзвище,
iм'я автора

ПIБ керiвника
гуртка

J

Виставка-
конкурс плакатiв
<Щогrоможемо
братам нашим
меншим)).

Прiзвище,
iм'я автора

ПIБ керiвника
гуртка

Щиректор



Додаток 3

до ГIоложеFIня

Зразок бiрки

Назва плакату:
кffопоможемо братам нашим меншим))
ПI виконавця: Малевич Iгор
BiK виконавця: 12 poKiB
Назва гуртка: <<Кольори>
ПНЗ кКРI_[VIтаШ>
ПIБ керiвника: Шевченко Т.Г.



Додаток 4

до Положення

Програма Фестив€lлю:

|5.12.2020 - вiдкриття Фестивалю на сторiнцi tIнЗ <КРI-Щ4таШ> у Facebook;
15.12.2020 - |7.|2.2020 перегляд членами журi вiдеороликiв та
вiдеопрезентацiй майстер-класiв кФабрики Святого Миколая); проведення
он-лайн голосування на визначення переможця у номiнацiт <приз глядацьких
симпатiй>;
|7.|2.2020 - пiдведеннЯ пiдсумкiв, оголошення нагородження переможцiв,
закриття Фестивалю на сторiнцi tIнЗ <КРI]МтаШ>> у Facebook.

онлайн голосування вiдбуватиметься з 1 5.|2.2020 (початок о 9.00) по
17.12.2020 (закриття голосування ol8.00). Посилання на голосува""" бул.
опублiковано на сторiнцi tIнз <крщмташ> у Facebook перед початком
голосування.



ЗАТВЕРЩЖЕНО:
додаток 2

д0 наказу департаменту
вiп alt |J. 

^пп- 
.rцL

-|-Склад органiзацiйного KoMiTeTy Фестивалю:

BiTKoBcbKa Н.В. - заступник директора департаменту - начальник управлiнняi. з питань розвитку освiти департаменту освiти i науки Запорiзькоi Micbkoi
ради, голова органiзацiйного KoMiTeTy;
могилiн о.в. - начальник те.риторiального вiддiлу освiти Комунарського
РаЙОНУ ДеПаРТаМенту освiти i науки ЗапорiзькоТ MicbKoT ради, заступник
голови органiзацiйного KoMiTeTy.

Члени оргкомiтету:
BiTeP А.л. - головниЙ спецiалiст управлiння з питань розвитку освiти
департаменту освiти i науки Запорiзькоi MicbKoT рали;
коляда о.с. - головний спецiалiст територiального вiддiлу освiти
Комунарського району департаменту освiти i науки Запорiзькоi мiськоI ради;
Хвастик М.В. - директор ГtrIЗ кКРЩ\4таШ>;
Перерва с.С. - заступник директора з навч€lльно-виховноI роботи, ПНЗ <КРI_Щ4таШ>;
Андреева о.Б. - керiвник <Зразкового художнього колективу) стулii
декоративно_ужиткового мистецтва <<Веселковi вiзерунки)
ПНЗ <КРI_Щ4таШ>.

Склад журi:

коляда о.с. - головний спецiалiст територiального вiддiлу освiти
Комунарського району департаменту освiти i науки ЗапорiзькоТ MicbKoT ради,
голова журi.

Члени журi:
Перерва с.с. - заступник директора з навч€шьно-виховноi роботи
ПНЗ <КРLЩIтаШ>;
Лошак в.в. - практичний психолог ПНЗ <КРI_Щ4таШ>;
Андресва о.Б. - керiвник <Зразкового художнього колективу) стулii
декоративно_ужиткового мистецтва <<Веселковi вiзерунки)
IIНЗ кКРI_Щ4таШ>;

ЩонченкО т.п. - керiвниК <<ЗразковогО художнього колективу) студii
декоративно-ужиТкового мистецтВа <<Фенiкс> ПНЗ <КР[{МтаШ>;
СемечаеВська н.к. - завiдувач сектору по культурi та спорту районноi
адмiнiстрацii по Комунарському району (за згодою);
Туз о.г. - керiвник <<Зразкового художнього колективу) <Моделювання
iграшки - cyBeHip) ПНЗ (МПДЮТ> (за згодою).


