
 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(п'ятнадцята сесія восьмого скликання) 

 Р І Ш Е Н Н Я 

17 лютого 2022 року 

 

Про затвердження  

Положення про Всеукраїнський фестиваль-конкурс 

народної творчості «Джерело духовності» 
 

З метою створення економічних і організаційних умов для подальшого 

розвитку культурно - мистецької сфери, аматорського мистецтва, розширення 

культурної інфраструктури Лубенської територіальної громади, враховуючи 

наказ Департаменту культури і туризму Полтавської ОДА від 02.03.2018 року 

№ 26 «Про присвоєння фестивалю «Джерело духовності» статусу 

Всеукраїнського», відповідно до Закону України «Про культуру», наказу 

Міністерства культури України від 05.12.2011 року № 82 «Про затвердження 

Порядку організації і проведення всеукраїнських фестивалів аматорського 

мистецтва», зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України  20.11.2011 року 

№ 1475/20113, керуючись ст.ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

 1. Затвердити Положення про Всеукраїнський фестиваль-конкурс 

народної  творчості «Джерело духовності» (додається). 

 2. Організацію виконання цього рішення покласти на Управління 

культури і мистецтв виконавчого комітету Лубенської міської  ради 

Лубенського району Полтавської області (начальник Литовченко Ю.М.). 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

Лубенського міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Харченко І.В., постійну депутатську з соціальної та гуманітарної політики, 

освіти та науки. 

 

 

Лубенський міський голова   Олександр ГРИЦАЄНКО 

 

 
 



Додаток до рішення  

Лубенської міської ради  

Лубенського району Полтавської області 

від 17 лютого 2022 року 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Всеукраїнський фестиваль-конкурс народної творчості 

«ДЖЕРЕЛО ДУХОВНОСТІ» 
 

1. Загальні положення 

1.1.  Це Положення визначає порядок організації та проведення 

Всеукраїнського фестивалю-конкурсу народної творчості «Джерело 

духовності». 

1.2. Фестиваль-конкурс народної творчості «Джерело духовності» є 

загальним заходом Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської 

області (далі Фестиваль-конкурс).  

1.3. Мета Фестивалю-конкурсу: збереження та популяризація української 

традиційної культури, народних пісень та обрядів, розвитку професійного, 

аматорського мистецтва, збереження фольклорної спадщини, збагачення 

духовного розвитку українського народу, пошуку здібних, обдарованих 

особистостей, налагодження та встановлення тісних творчих зв’язків між 

творчими колективами і виконавцями. 

1.4. 3асновник Фестивалю-конкурсу - Лубенська міська рада Лубенського 

району Полтавської області. 

1.5. Організатор Фестивалю-конкурсу - Центр культури і дозвілля 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області, за підтримки 

Управління культури і мистецтв виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Лубенського району Полтавської області. 

До компетенції Управління культури і мистецтв входить: 

- визначення загальної творчої концепції Фестивалю-конкурсу та 

доведення її до відома зацікавлених осіб; 

- здійснення загального керівництва підготовкою Фестивалю-конкурсу; 

До компетенції Центру культури і дозвілля входить: 

- організація проведення Фестивалю-конкурсу із залученням його 

учасників; 

- збір та обробка заявок про участь у Фестивалі-конкурсі, подання їх на 

затвердження Оргкомітету, обробку персональних даних учасників Фестивалю-

конкурсу з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних 

даних». 

1.6. Інформаційну підтримку Фестивалю-конкурсу здійснюють 

телекомпанія «Лубни», обласне рекламно-інформаційне видання «Вісник», 

обласна суспільно-політична газета  «Апельсин». 
 

2. Завдання Фестивалю-конкурсу народної творчості  

«Джерело духовності»: 

 - сприяння культурно - духовному розвитку населення України; 



- збереження і популяризація  народних традицій, звичаїв та  обрядів; 

- відродження традиційної культури; 

-  популяризація аматорського мистецтва; 

- всебічний розвиток і поширення української мови у всіх сферах 

суспільного життя; 

- підвищення професійної майстерності аматорських творчих колективів 

та окремих виконавців; 

- вивчення етнічних  особливостей  регіонів   України   та   їх фольклорної 

спадщини; 

- обмін досвідом роботи між творчими колективами; 

         - збереження та захист довкілля рідного краю. 
 

3. Умови та порядок проведення Фестивалю – конкурсу  

3.1. Фестиваль-конкурс проводиться на добровільних засадах і є 

відкритим для учасників. 

3.2. Фестиваль-конкурс народної творчості «Джерело духовності» 

відбувається на території Вищебулатецького старостинського округу 

Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області, біля 

Петрової криниці. 

3.3. Фестиваль-конкурс проводиться щорічно у липні місяці і 

приурочується до свята Петра і Павла. Дата проведення Фестивалю – конкурсу  

визначається кожного року до 1-го липня.  

3.4. Фестиваль триває  три дні:  

1-й день - Урочисте відкриття. Святкова хода до Петрової криниці, 

виступи конкурсантів у номінаціях: «Академічні хори та вокальні ансамблі»,  

«Музично-інструментальний жанр». Дія локації Еко-Етно «Мистецьке 

коло», відкритих майстер-класів з гри на народних інструментах, народного 

танцю та ігор, робота журі (оцінювання), нагородження. 

2-й день - виступи конкурсантів у номінаціях: «Фольклорні ансамблі та 

сольний спів», «Солісти (народна манера співу)», «Співоча душа». 

 Дія локації Еко-Етно «Мистецьке коло». Показ народного вбрання. 

Гала-концерт переможців.  
Урочисте закриття Фестивалю-конкурсу. Церемонія нагородження 

учасників за підсумками конкурсу. Визначення володаря ГРАН-ПРІ. 

3-й день завершальний етап - робота над результатами після завершення 

Фестивалю - конкурсу,  підведення підсумків, проведення технічних робіт. 

Участь володаря  ГРАН-ПРІ минулих конкурсів можлива лише за умови 

їх участі в інших номінаціях або в якості гостей Фестивалю-конкурсу. 

Графіки проведення реєстрації учасників, відкриття, жеребкування, 

конкурсних переглядів і вся додаткова інформація оприлюднюється на веб -

сторінках Засновника, організатора https://lubnyrada.gov.ua/ 

3.5. У Фестивалі-конкурсі беруть участь: вокальні ансамблі, хорові 

колективи, фольклорно-етнографічні колективи, автентичні гурти, солісти 

(народна манера співу), інструментальні ансамблі, троїсті музики, бандуристи 

(солісти, тріо, ансамблі), кобзарі, лірники, бубоністи. 

https://lubnyrada.gov.ua/


3.6. До складу учасників Фестивалю-конкурсу входить не менше 10-ти 

представників різних регіонів України. 

3.7. Концертна  програма Фестивалю-конкурсу формується відповідно до 

поданої заявок, поданих творчими колективами та окремими виконавцями. 

 3.8. Заявки на участь встановленого зразка (додається) приймаються не 

пізніше ніж за 2 тижні до початку проведення Фестивалю-конкурсу. Подана 

заявка означає погодження учасників з правилами проведення Фестивалю-

конкурсу, передбачених цим Положенням.  

До заявки додається кольорове фото учасника (файл формату jpg, png, 

gif), яке може бути розміщене на сайті Організаторів або у засобах масової 

інформації. 

Інформація щодо учасників Фестивалю-конкурсу надається з 

урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних». 

Учасники Конкурсу несуть відповідальність за виконання вимог Закону 

України «Про авторські та суміжні права». 

3.9. Колективи, що беруть участь у концертній програмі Фестивалю-

конкурсу, зобов’язуються чітко дотримуватися графіку виступів на концертних 

майданчиках. Порядок виступів учасників концертної програми Фестивалю -

конкурсу визначається організатором (за узгодженням із учасниками). 

Програма Фестивалю - конкурсу надається кожному учаснику. 

3.10. У Фестивалі-конкурсі  можуть брати участь громадяни України 

будь-якого віку. 

3.11. Тривалість виступу у концертній програмі Фестивалю - конкурсу до 

10 хвилин (два концертних номера). Музичним супроводом для учасників може 

бути: власний інструментальний супровід, концертмейстер, фонограма (-). 

Використання фонограми (+) не допускається.  

3.12. До Фестивалю-конкурсу кожен учасник (колектив) готує та 

презентує перед виступом свій сніп (обжинковий і дідух) - символ багатства, 

життя та родинного достатку.   

3.13. Витрати на відрядження та перебування для всіх учасників конкурсу 

проводяться за рахунок організації, що відряджає. 

3.14. Участь у Фестивалі-конкурсі є безкоштовною. 

3.15. Учасники Фестивалю-конкурсу нагороджуються грамотами та 

подарунками. 
 

4. Організаційний комітет 

   4.1. Для координації організаційної та творчої діяльності в  

період підготовки та проведення Фестивалю-конкурсу створюється 

організаційний комітет (далі - Оргкомітет).  

      4.2. Персональний склад Оргкомітету Фестивалю-конкурсу та План 

заходів затверджується розпорядженням Лубенського міського  голови.  

4.3. Оргкомітет: 

    - розробляє та, за потреби корегує, умови та порядок проведення 

Фестивалю - конкурсу; 

      - приймає рішення про визначення місця та терміну проведення 



Фестивалю - конкурсу; 

- координує співпрацю з регіонами з питань проведення Фестивалю-

конкурсу; 

- здійснює реалізацію усіх заходів з підготовки та проведення Фестивалю-

конкурсу відповідно до затвердженого Плану заходів; 

- може створювати робочу групу для проведення фестивальних заходів; 

         - формує склад журі не пізніш як за два місяці до початку Фестивалю - 

конкурсу; 

      -  затверджує емблему Фестивалю - конкурсу, рекламну продукцію; 

      - організовує роботу прес-центру під час проведення Фестивалю - 

конкурсу.  

4.5. Оргкомітет залишає за собою право: 

 - припинити реєстрацію учасників раніше вказаного терміну з метою 

дотримання регламенту Конкурсу та створення сприятливих умов для всіх 

учасників; 

- виключати з числа учасників конкурсу, тих, що порушують графік та 

правила проведення конкурсних заходів, конфліктують з організаторами і 

членами журі Фестивалю - конкурсу. 

- відмовити творчим колективам або окремим виконавцям в участі у 

Фестивалі-конкурсі у зв’язку з недостовірною або неповною інформацією у 

заявці, невчасним поданням заявки, неформатом конкурсної або концертної 

програми відповідно до умов. 

4.6. Організатори Фестивалю - конкурсу не несуть відповідальності за: 

 недотримання правил техніки безпеки учасниками; 

 недотримання правил пожежної безпеки учасниками; 

 за збереження особистих речей; 

 стан здоров'я та життя учасників. 
 

5. Журі Фестивалю - конкурсу 

  5.1. Склад журі формується Організатором, з представників культури і 

мистецтва, громадських організацій, творчих спілок, мас-медіа, та інших 

видатних особистостей з різних регіонів України.  

 5.2. За результатом голосування журі складається рейтинг конкурсантів 

та розподіляються місця. Журі залишає за собою право присуджувати не всі 

місця переможців. 

5.3. Журі має право: 

- надавати рекомендації учасниками  конкурсу; 

- виділяти окремих виконавців та нагороджувати їх спеціальними призами. 

5.4. Остаточний склад  журі затверджується оргкомітетом  за 20 днів до 

початку  Фестивалю-конкурсу. 
 

6. Фінансове забезпечення 

 6.1. Фестиваль-конкурс не має на меті отримання прибутку. Участь у 

фестивалі є безкоштовною. 

Витрати, пов’язані із проживанням, харчуванням та інше, 

Оргкомітет на себе не бере. 



6.2. Фінансова  діяльність  щодо  організації  та  проведення Фестивалю -

конкурсу  здійснюється  згідно  з чинним законодавством  України. 

6.3. Фінансове забезпечення фестивалю здійснюється за рахунок коштів, 

передбачених на реалізацію Програми утримання та розвитку Центру культури 

і дозвілля Лубенської міської ради  Лубенського району Полтавської області на 

2022 – 2024 роки в новій редакції, затвердженої рішенням Лубенської міської 

ради від 17 лютого 2022 року (зі змінами та доповненнями), інших джерел та 

надходжень, не заборонених законодавством України. 
 

7. Вимоги до конкурсної програми 

7.1.Номінації конкурсу: 
 

1. «Фольклорні ансамблі та сольний спів». 

Критерії оцінки: 

- виконавська майстерність; 

- збереження, вивчення, відтворення народних традицій, обрядів, звичаїв, 

народнопісенної, поетичної творчості, вуличного фольклору конкретного 

осередку або регіону; 

- збереження регіонального національного одягу, місцевої говірки, стилістики 

народного танцю, ігор, особливостей народного музикування; 

- використання етнографічної атрибутики, притаманної конкретному регіону; 

- володіння імпровізаційними прийомами народного виконавства. 
 

2. «Академічні хори та вокальні ансамблі». 

Критерії оцінки: 

 - ідейно-художній рівень  репертуару (тематичність, жанрово-стильове 

різноманіття); 

- виконавська майстерність (багатоголосий репертуар,  культура звуку, чистота 

інтонування, фразування, дикція, динаміка, емоційність); 

- якість хорового аранжування; 

- сценічна культура (режисура, костюми); 

-  яскравість, самобутність виконання (оригінальність). 
 

3. «Музично – інструментальний жанр»  (ВІА, інструментальні 

ансамблі, троїсті музики, бандуристи (солісти, тріо, ансамблі), кобзарі, лірники, 

бубоністи. 

Критерії оцінювання: 

- рівень використання технологічних, технічних, акустичних, тембрових 

можливостей інструментів; 

 - виконавська майстерність; 

- акторська спроможність учасників колективу; 

- відповідність інструментального супроводу виконуваній композиції;  

- відтворення народної колоритності, сценографія. 
 

4. «Солісти (народна манера співу)» 

Критерії оцінювання: 

- рівень вокально-технічної підготовки; 

- відображенням місцевої (зональної) співочої культури; 



- емоційне втілення художнього образу вокального твору; 

- автентична манера; 

- народна мовна інтонація (регіональна). 
 

5. «Співоча душа» 

- автентичний спів зі збереженою регіональною народною манерою виконання;  

- автентичний одяг; 

- сценічна імпровізація; 

- рівномірне звуковедення. 

    8. Оцінка виступів, підбиття підсумків 

 8.1. Рішення журі оформлюється у вигляді протоколу, є остаточним і 

оскарженню не підлягає. 

  8.2. Після закінчення конкурсної програми відбувається обговорення з 

журі - «круглий стіл», до закінчення якого члени журі не зобов’язані 

повідомляти оцінки та присвоєне колективу (учаснику) місце. У процесі 

обговорення члени журі вказують на помилки, відзначають сильні сторони, 

висловлюють свої побажання. 

8.3. За кожним критерієм у визначеній номінації учаснику присуджується 

від 1 (мінімальний) до 10 (максимальний) балів. Переможець в номінації 

визначається за рішенням журі залежно від кількості набраних балів. 

8.4. Визначення переможців та нагородження відбувається після 

завершення Фестивалю-конкурсу. На визначення переможців журі надається до 

1 години. Офіційне визначення протоколюється та офіційно оголошується під 

час нагородження.  

8.5. Фіналісти Фестивалю-конкурсу нагороджуються пам’ятними 

грамотами та спеціальними призами. Переможець при отриманні призу 

зобов’язується заповнити і підписати документи, необхідні організаторам для 

подання звітності про використання коштів.  

9. Інформаційне забезпечення фестивалю - конкурсу 

9.1. Хід фестивалю-конкурсу висвітлюють Лубенська міська рада, 

Управління культури і мистецтв, Центр культури і дозвілля, інформаційні 

партнери фестивалю, засоби масової інформації,  що надають інформаційну 

підтримку фестивалю. 

  9.2. Під час проведення заходу організатори мають право на відео, аудіо 

запис та фотозйомку. Засновник, організатори та Оргкомітет мають право 

використовувати і поширювати аудіо- та відеозаписи, друковану та іншого роду 

продукцію, створену під час проведення Фестивалю-конкурсу і за його 

підсумками без узгодження та виплати гонорарів. 

10. Прикінцеві положення 

10.1. При вирішенні будь-яких суперечок, які виникли в зв’язку з 

Фестивалем - конкурсом, застосовується виключно законодавство України. 

10.2. Питання, не обумовлені цим Положенням,  вирішуються 

оргкомітетом Фестивалю окремо. 

 

Секретар  міської ради                                                       Маргарита  КОМАРОВА 



Додаток до Положення 

про  Всеукраїнський фестиваль - 

конкурс народної творчості  

«Джерело духовності» 
 

Директору Центру культури і мистецтв 

Лубенської міської ради  

Лубенського району  

Полтавської області  

Скибі Інні Михайлівні 
 

ЗАЯВКА 

Прошу Вас включити колектив (учасника) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

до участі  у _____ Всеукраїнському фестивалі-конкурсі народної творчості  

«Джерело духовності» 

Вид мистецтва  

_______________________________________________________ 
 

Інформація про учасника (обов’язково вказати свої досягнення та надіслати відео, фото): 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
Склад колективу  (або П.І.Б. учасника) 

 ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Керівник (П.І.Б.) 

____________________________________________________________________ 
Назва твору, який виконується (кількість не більше 2-х) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Час прибуття__________________________________________________________ 
Ваші контакти (адреса, телефон, e-mail)___________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Керівник   _____________                  _____________________________ 

                          (підпис)                                                          (П.І.Б.) 

 

Заявки подаються за адресою: Центру культури і мистецтв Лубенської міської ради  

Лубенського району  Полтавської області, вул. Мистецька, 15, м. Лубни, Полтавська 

область, Україна, 37500, е-mail: tskd_lubni@ukr.net 
За додатковою інформацією звертатися за тел.:               Скиба Інна Михайлівна  066 -772 - 43- 81 

 



Пояснювальна записка  

до  проєкту рішення Лубенської міської ради  Лубенського району 

Полтавської області  восьмого скликання  від 17.02.2022 р.  

«Про затвердження Положення про Всеукраїнський фестиваль – конкурс 

народної творчості «Джерело духовності» 

 

 Цей проєкт рішення розроблений Управлінням культури і мистецтв 

виконавчого комітету Лубенської міської ради Лубенського району 

Полтавської області. Метою прийняття акта є визначення процедури 

проведення, планування організаційних робіт Всеукраїнський фестиваль – 

конкурс народної творчості «Джерело духовності». 

 Проведення даного заходу сприятиме організації змістовного дозвілля 

гостей і мешканців громади, підвищення іміджу її території, розвитку 

туристичного потенціалу.  

Фінансове забезпечення фестивалю здійснюється за рахунок коштів, 

передбачених на реалізацію Програми утримання та розвитку Центру культури 

і дозвілля Лубенської міської ради  Лубенського району Полтавської області на 

2022 – 2024 роки в новій редакції, затвердженої рішенням Лубенської міської 

ради від 17 лютого 2022 року (зі змінами та доповненнями), інших джерел та 

надходжень, не заборонених законодавством України. 

 

 

 

 

 

Начальник                                                                                Юрій ЛИТОВЧЕНКО 


