Розпорядження
Одеського міського голови
№ 170 від 07.03.2019 р.


Про проведення II муніципального  конкурсу художньої творчості «Світ на долонях»
	

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування     в Україні», на виконання пункту 1.6 розділу 1 додатка 2 до Міської цільової програми розвитку культури в м. Одесі на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 30 січня 2019 року № 4203-VII, з метою залучення дітей до кращих зразків світового мистецтва:

1. Департаменту культури та туризму Одеської міської ради                    спільно з комунальним позашкільним навчальним закладом «Дитяча                  школа мистецтв № 3 м. Одеси» в період з 14 по 16 березня 2019 року організувати проведення II муніципального конкурсу художньої творчості «Світ на долонях».
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
2. Затвердити Положення про II муніципальний конкурс художньої творчості «Світ на долонях» (додаток 1). 

3. Затвердити склад організаційного комітету та журі                                 II муніципального конкурсу художньої творчості «Світ на долонях»                 (додаток 2).

	4. Затвердити кошторис на проведення II муніципального конкурсу художньої творчості «Світ на долонях» (додаток 3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

5. Департаменту фінансів Одеської міської ради здійснити фінансування видатків на суму 30 000 (тридцять тисяч) грн, зазначених                     у пункті 4 цього розпорядження, на відповідний рахунок департаменту культури та туризму Одеської міської ради, в УДКСУ у м. Одесі Одеської області в межах загальних призначень, затверджених за КПКВКМБ 2614082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» у бюджеті м. Одеси на 2019 рік.

	6. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради здійснити інформаційну підтримку та забезпечити висвітлення   II муніципального конкурсу художньої творчості «Світ на долонях».

	7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на                 заступника міського  голови Вугельмана П.В.
 	
										
                                                                                Г. Труханов		


ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник 
міського голови								А.Й. Орловський



Заступник міського голови –
директор департаменту фінансів					С.М. Бедрега



Заступник міського голови                                            		П.В. Вугельман



Керуюча справами							О.С. Оніщенко



Директор юридичного департаменту				І.П. Поповська 



Директор департаменту 
документально-організаційного 
забезпечення								М.В. Броварська



Директор департаменту інформації 
та зв’язків з громадськістю 						А.С. Сиваш



Зав. сектору підготовки документів 
загального відділу департаменту 
документально-організаційного 
забезпечення		 						Н.М. Сорокіна







Додаток 1
								до розпорядження
								міського голови
								від 07.03.2019 р.
								№ 170


ПОЛОЖЕННЯ
про II муніципальний конкурс художньої творчості 
«Світ на долонях» 

1. Загальні положення

 	1.1. Муніципальний конкурс художньої творчості «Світ на долонях» (далі – конкурс) проводиться департаментом культури та туризму Одеської міської ради.
1.2. Організація підготовки та проведення конкурсу здійснюється комунальним позашкільним навчальним закладом «Дитяча школа                      мистецтв  № 3 м. Одеси».

2. Мета та основні завдання конкурсу

2.1. Конкурс проводиться з метою залучення молодих художників до розвитку художніх традицій м. Одеси, відродження, збереження та розвитку національної культури.
2.2. Завдання конкурсу:
- піднесення авторитету національної культури України;
- популяризація художнього мистецтва серед дітей;
- передача кращих традицій академічної підготовки юним художникам та молодим викладачам;
- підвищення престижу педагогічної праці в системі художньої освіти дітей та юнацтва;
- виховання гармонійно розвиненої особистості;
- виявлення кращих робіт, заохочення їх авторів;
- встановлення творчих зв’язків між викладачами мистецьких закладів;
- підтримка обдарованих дітей початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів.

3. Порядок та строки проведення конкурсу

3.1. Конкурс проводиться раз на два роки.
3.2. Конкурс проводиться в три етапи:
- відкриття конкурсу, оцінювання художніх робіт; 
- майстер-класи провідних викладачів образотворчого мистецтва;
- нагородження переможців, учасників конкурсу та їх викладачів. 
3.3. Заявки на участь у конкурсі приймаються за адресою: 65074,            м. Одеса, вул. Академіка Філатова, 66/68, комунальний позашкільний навчальний заклад «Дитяча школа мистецтв № 3 м. Одеси», електрона пошта: dsa3@omr.gov.ua.

4. Номінації та вікові категорії конкурсу

	До участі у конкурсі запрошуються діти віком від 6-ти до 16-ти років, учні художніх шкіл, класів та відділів образотворчого мистецтва дитячих шкіл мистецтв, дитячих музичних шкіл, центрів дитячої творчості та художніх студій м. Одеси. 
Теми:
- І категорія (6-8 років) – «Натхненні творчістю Марії Примаченко» (птахи, тварини, квіти). Матеріал: гуаш. Формат: А3 30х40, А2 40х60;
- ІІ категорія (9-11 років) – «Карнавал» (вільний погляд). Матеріал: акварель, гуаш. Формат: А3 30х40, А2 40х60;
- ІІІ категорія (12-16 років) – «Куточки рідного міста» (архітектурні замальовки, міські пейзажі). Матеріали: гуаш, акварель, туш.                              Формат: А3 30х40. 

5. Вимоги до робіт та умови участі в конкурсі

5.1. До участі у конкурсі приймаються роботи за наступними вимогами:
- від одного автора приймається 1 робота;
- від установи приймається не більше 7 робіт;
- приймаються тільки оригінальні роботи, виконані в довільній графічній або живописній техніці (акварель, гуаш, туш);
- малюнки оформлюються у паспарту білого кольору з твердою основою, поля паспарту не більше 10 см.
5.2. На зворотному боці кожної конкурсної роботи необхідно зазначити:
- ім’я та прізвище дитини;
- вік дитини;
- назву роботи та матеріал;
- ПІБ викладача та контактні телефони;
- назву навчального закладу, який бере участь у конкурсі;
- електронну пошту закладу.

6. Організаційний комітет та журі конкурсу

	6.1. Безпосереднє керівництво конкурсом здійснюється організаційним комітетом.
6.2. Конкурсні роботи учнів оцінює журі, до складу якого входять провідні фахівці культури та мистецтва міста.
7. Критерії оцінювання учасників конкурсу

7.1. Журі конкурсу оцінює художні роботи учасників за десятибальною системою. Місця розподіляються за результатами голосування журі. 
7.2. Під час оцінки конкурсних робіт враховуються наступні критерії:
- акуратність та повнота розкриття теми;
- рівень володіння технікою виконання, матеріалом;
- творчий підхід (забороняється копіювання та запозичення тем тощо).
7.3. Рішення журі оформлюються протоколами, є остаточними і оскарженню не підлягають. 

8. Нагородження учасників та переможців конкурсу

	8.1. Згідно з рішенням журі конкурсу переможці визначаються у кожній віковій категорії, нагороджуються дипломами, грамотами та пам’ятними подарунками. Також передбачається нагородження грамотами викладачів, діти яких зайняли призові місця. 

9. Заключні положення конкурсу

9.1. Організаційний комітет бере на себе витрати, пов'язані з організацією, проведенням та нагородженням учасників. 
9.2. Усі прямі та суміжні права, пов'язані з використанням фото- та відеоматеріалів конкурсу, належать виключно організаційному комітету. 
9.3. Переможці конкурсу та усі конкурсанти запрошуються на перегляд художніх робіт учасників та отримання нагород.
9.4. Інформація щодо учасників конкурсу надається з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».
9.5. Учасники конкурсу несуть відповідальність за виконання вимог Закону України «Про авторські та  суміжні права».
9.6. Учасники конкурсу прибувають у супроводі батьків і керівників, які відповідають за життя та здоров’я дітей.



Керуюча справами								О. Оніщенко







Додаток 2
									до розпорядження
									міського голови
від 07.03.2019 р.
								№ 170

СКЛАД 
організаційного комітету та журі II муніципального конкурсу художньої творчості «Світ на долонях» 

Організаційний  комітет:

Маркова 
Тетяна Юріївна
-
голова організаційного комітету, директор департаменту культури та туризму Одеської міської ради;

Крижалко
Людмила Михайлівна
-
заступник голови організаційного комітету, заступник директора департаменту – начальник відділу мистецтв та культурно-освітніх закладів департаменту культури та туризму Одеської міської ради;

Карпенко
Марина Василівна
-
головний спеціаліст відділу мистецтв та культурно-освітніх закладів департаменту культури та туризму Одеської міської ради;

Мелехіна 
Ірина Олексіївна
-
директор комунального позашкільного навчального закладу «Дитяча школа мистецтв                  № 3 м. Одеси».



Члени журі:

Вилкун
Микола Митрофанович

-
головний художник Одеського театру юного глядача імені Юрія Олеші, член Національної спілки художників України, заслужений художник України (за згодою);
 
Лозовський
Сергій Володимирович
-
викладач кафедри образотворчого                   мистецтва художньо-графічного факультету Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського (за згодою); 

Романова 
Анастасія Ігорівна
-
завідувач відділу образотворчого мистецтва комунального позашкільного навчального закладу «Дитяча школа мистецтв № 3 м. Одеси»;
Токарєв
Валерій Пилипович
-
директор комунального позашкільного навчального закладу «Дитяча художня школа № 1 ім. К.К. Костанді м. Одеси»;

Фомічьова
Надія Михайлівна
-
директор комунальної установи «Муніципальна художня галерея», художник.




Керуюча справами							         О. Оніщенко

Додаток 3
до розпорядження
міського голови
від 07.03.2019 р.
								№ 170



КОШТОРИС 
на проведення II муніципального конкурсу художньої творчості 
«Світ на долонях» 

№
з/п
Найменування статті витрат
Сума,
грн
1.
Виготовлення друкованої  продукції       
12 000,00
2.
Придбання призів для лауреатів конкурсу
18 000,00
Всього:
30 000,00




Керуюча справами				     			        О. Оніщенко




