Розпорядження
Одеського міського голови
№ 306 від 19.04.2019 р.


Про проведення конкурсу короткометражних ігрових фільмів «Одного разу в Одесі»

Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування    в Україні», підпункту 5.3 пункту 5 додатка 3 до Програми розвитку туризму   в м. Одесі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради            від 03 лютого 2016 року № 267-VII, з нагоди святкування 225-річчя м. Одеси, з метою стимулювання творчої активності серед діячів кіно та формування позитивного іміджу м. Одеси як центру кіномистецтва, культури та туризму:

 	1. Департаменту культури та туризму Одеської міської ради:
 	1.1. Провести конкурс короткометражних ігрових фільмів «Одного разу в Одесі».
1.2. При проведенні конкурсу короткометражних ігрових фільмів «Одного разу в Одесі» суворо дотримуватись вимог чинного законодавства України у сфері захисту прав інтелектуальної власності.
 	1.3. Забезпечити нагородження переможців конкурсу короткометражних ігрових фільмів «Одного разу в Одесі» згідно з рішенням експертної комісії грошовими винагородами відповідно до кошторису.

2. Затвердити Положення про конкурс короткометражних ігрових фільмів «Одного разу в Одесі» (додаток 1).

3. Створити експертну комісію з проведення конкурсу короткометражних ігрових фільмів «Одного разу в Одесі» та затвердити                   її склад (додаток 2).

 	4. Затвердити кошторис на нагородження переможців конкурсу короткометражних ігрових фільмів «Одного разу в Одесі» (додаток 3).

	5. Департаменту фінансів Одеської міської ради здійснити фінансування видатків на суму 500 000 (п’ятсот тисяч) грн, зазначених                     у пункті 4 цього розпорядження, на відповідний рахунок департаменту культури та туризму Одеської міської ради, відкритий в УДКСУ у м. Одесі Одеської області в межах загальних призначень, затверджених                                     за КПКВКМБ 2617622 «Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів» на 2019 рік. 
	6. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради здійснити інформаційну підтримку та забезпечити висвітлення конкурсу короткометражних ігрових фільмів «Одного разу в Одесі».

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

	   							  


                                                                                       Г. Труханов





Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 19.04.2019 р.
№ 306

ПОЛОЖЕННЯ
про конкурс короткометражних ігрових фільмів
 «Одного разу в Одесі»
 (далі – Положення) 

І. Загальні положення

 	1.1. Положення є підставою для проведення конкурсу короткометражних ігрових фільмів «Одного разу в Одесі» (далі – Конкурс), визначає мету та задачі, строки проведення, склад експертної комісії                             з проведення конкурсу короткометражних ігрових фільмів «Одного разу                    в Одесі» (далі – експертна комісія), правила та порядок подачі фільмів, критерії оцінювання, нагородження переможців Конкурсу.
 
ІІ. Мета та завдання Конкурсу

 	2.1. Основною метою Конкурсу є популяризація м. Одеси та розвиток творчості населення міста в галузі кінематографії. 
 	2.2. Завданнями Конкурсу є:
 	2.2.1. Популяризація сучасного кіномистецтва.
 	2.2.2. Стимулювання творчої активності серед діячів кіно.
 	2.2.3. Формування позитивного іміджу м. Одеси як центру кіномистецтва, культури та туризму.

ІІІ. Організація Конкурсу

 	3.1. Конкурс проводиться департаментом культури та туризму Одеської міської ради.
 	3.2. Організатори Конкурсу забезпечують:
 	- прийняття від учасників Конкурсу короткометражних ігрових фільмів, інформування на офіційних сторінках департаменту культури та туризму Одеської міської ради і комунального підприємства «Туристичний інформаційний центр міста Одеси», у соціальній мережі «Facebook»                            про хід Конкурсу;
 	- зберігання матеріалів Конкурсу;
 	- вирішення інших організаційних питань.
 	3.3. До участі в організації та проведенні Конкурсу можуть залучатися інші зацікавлені органи виконавчої влади, підприємства, установи, організації та фізичні особи (за згодою), які надають організаційну, фінансову, матеріальну та іншу допомогу для його проведення у порядку, встановленому чинним законодавством України.
 IV. Умови проведення Конкурсу 

4.1. Учасниками Конкурсу можуть бути як аматори, так і професійні кінематографісти будь-якої вікової категорії.
4.2. На Конкурс приймаються короткометражні ігрові фільми  (хронометраж до 20 хв.), які відповідають темі «Одного разу в Одесі».
4.3. Фільми повинні бути авторськими. Учасники, що надали чужі роботи, можуть бути дискваліфіковані на будь-який час проведення Конкурсу.

V. Вимоги до матеріалів, що подаються на Конкурс

5.1. Для участі у Конкурсі на електронну пошту: film.office.odessa@gmail.com  необхідно надіслати: 
- заповнену заявку учасника, що містить контактні дані учасника                       (ПІБ продюсера, режисера, контактний номер телефону, назва фільму, електронна адреса), та іншу інформацію про фільм; 
- копію фільму у форматі H.264 та MPEG-4: посилання на Інтернет-ресурс для скачування.
5.2. Не приймаються до участі:
- анонімні короткометражні ігрові фільми; 
- короткометражні ігрові фільми, авторство яких не належить заявнику;
- фільми, що не відповідають тематиці Конкурсу;
- фільми, що не відповідають технічним параметрам конкурсної роботи;
- фільми, що містять елементи насилля, расової, релігійної або національної нетерпимості.

VI. Порядок проведення Конкурсу

	6.1. Конкурсні роботи (короткометражні ігрові фільми) приймаються                   з 22 квітня 2019 року до 18.00 01 серпня 2019 року.
	6.2. У період з 15 серпня по 02 вересня 2019 року експертна комісія визначає та оголошує переможців.

VII. Експертна оцінка

7.1. Експертна оцінка та обрання кінцевих переможців здійснюється експертною комісією.
7.2. Експертна комісія:
- знайомиться із короткометражними ігровими фільмами та оцінює кожний з них за 10-бальною шкалою;
- визначає 3 (трьох) кінцевих переможців: перша, друга та третя премії
7.3. Результати Конкурсу, затверджені експертною комісією,                                є кінцевими та перегляду не підлягають.
7.4. Результати Конкурсу висвітлюються  на офіційному сайті Одеської міської ради, а також у соціальних мережах. 
7.5. До складу експертної комісії входять спеціалісти сфери кіномистецтва, культури та представники департаменту культури та туризму Одеської міської ради. 

VIII. Збереження авторських прав

8.1. Організатори Конкурсу залишають за собою право використовувати будь-які конкурсні матеріали для висвітлення Конкурсу, створення статей, збірників, фото- та відеоматеріалів, у тому числі                           для масового розповсюдження на території України та за кордоном,                               із посиланням на автора. 
8.2. Роботи, що були надіслані для участі у Конкурсі, не рецензуються та не повертаються. 

ІХ. Підведення підсумків та нагородження переможців

9.1. Переможці Конкурсу нагороджуються грошовими преміями                       у розмірі, затвердженому кошторисом.
9.2. За рішенням експертної комісії окремі роботи можуть бути відзначені заохочувальними преміями.
9.3. Роботи переможців Конкурсу висвітлюються  на офіційному сайті Одеської міської ради, а також у соціальних мережах.
9.4. Джерелами фінансування видатків на проведення Конкурсу та виплату грошових премій можуть бути:
- кошти, передбачені підпунктом 5.3 пункту 5 додатка 2 до Програми розвитку туризму в м. Одесі на 2016-2020 роки, затвердженої рішенням Одеської міської ради від 03 лютого 2016 року № 267-VII;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.





Керуюча справами							         О. Оніщенко













Додаток 2
до розпорядження
міського голови
від 19.04.2019 р.
№ 306


СКЛАД 
експертної комісії з проведення конкурсу короткометражних ігрових фільмів «Одного разу в Одесі»


Багрій-Шахматова 
Марина Леонідівна
-
член правління Національної спілки кінематографістів України, заступник голови Одеського відділення Національної спілки кінематографістів України, сценарист, редактор, продюсер (за згодою);

Вітер 
Василь Петрович
-
український актор, сценарист, режисер, продюсер, заслужений діяч мистецтв України, доцент кафедри режисури телебачення Київського національного університету театру, кіно і телебачення             ім. І. Карпенка-Карого (за згодою);

Єршова 
Олена Костянтинівна
-
український кінопродюсер, засновниця компанії «TATO FILM», член журі Одеського міжнародного кінофестивалю, член Українського Оскарівського комітету (за згодою);

Єфименко 
Людмила Пилипівна
-
українська кіноактриса, кінорежисер, заслужена артистка України, народна артистка України (за згодою);

Коробіна 
Світлана Віталіївна
-
фахівець у галузі кінематографії та культури, член Громадської ради при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення, член Громадської ради при Державному агентстві України з питань кіно, член Національної спілки кінематографістів України (за згодою);


Лупій 
Ярослав Васильович
-
директор Одеського відділення Національної спілки кінематографістів України, український кінорежисер, сценарист, народний артист України                      (за згодою);

Маркова 
Тетяна Юріївна
-
заслужений працівник культури України, лауреат премії імені Вернадського, директор департаменту культури та туризму Одеської міської ради;

Новак 
Вілен Захарович
-
український кінорежисер, народний артист України, член-кореспондент Національної академії мистецтв України (за згодою);

Сулима 
Галина Валентинівна
-
українська актриса кіно, президент Міжнародної Асоціації підтримки та розвитку української культури, керівник відділу маркетингу комунального підприємства «Туристичний інформаційний центр міста Одеси»;

Тримбач 
Сергій Васильович  
-
український кінокритик, кінознавець, кіносценарист, лауреат Державної премії України ім. О. Довженка, член Національної спілки кінематографістів України, член Українського Оскарівського комітету                      (за згодою);

Фіалко  
Олег Борисович 
-
український кінорежисер, сценарист, заслужений діяч мистецтв України,                   член-кореспондент Національної академії мистецтв України (за згодою).




Керуюча справами							          О. Оніщенко


Додаток 3
до розпорядження
міського голови
від 19.04.2019 р.
№ 306





КОШТОРИС 
на нагородження переможців конкурсу короткометражних ігрових фільмів «Одного разу в Одесі»



№
з/п
Назва статті витрат
Кількість 
(од.)
Сума 
(грн)
1.
I премія
1
250 000,00
2.
II премія
1
150 000,00
3.
III премія
1
100 000,00
 Всього:
500 000,00





Керуюча справами							          О. Оніщенко

