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етнокультурної спадщини особливості самобутності культури Врадіївщини;
удосконаленню

діяльності

закладів

культури,

освіти,

охорони

здоров’я,

соціального захисту населення, спорту в сучасних соціально-економічних умовах, в
першу чергу на селі, поліпшенню їх матеріально-технічної бази та створенню
оптимальних умов для задоволення соціокультурних потреб населення; пошуку
нових форм та методів діяльності закладів культури, спорту, освіти, охорони
здоров’я, соціального захисту населення.

1. Для координації організаційної та творчої діяльності на період підготовки
та проведення акції створюється організаційний комітет, до складу якого входять
представники організаторів, закладів культури, громадських об’єднань.

2. Організаційний комітет визначає загальну творчу концепцію, розглядає і
затверджує символіку та атрибутику акції, зразки інформаційно-рекламної
продукції.

3. Фінансування заходів з підготовки та проведення загальнорайонної
соціокультурної акції «Є хліб – є й життя» здійснюється за рахунок коштів
організаторів в межах можливостей відповідних бюджетів, інших джерел, не
заборонених чинним законодавством.

ІІ. Порядок проведення акції

1.Акція проводиться з 16 жовтня 2015 року до 24 серпня 2016 року.

2. До участі в акції запрошуються кращі підприємства Врадіївського району,
заклади культури та спорту, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту
населення незалежно від їх підпорядкування та форм власності,
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молодіжні та інші об’єднання, творчі спілки, майстри народного мистецтва тощо.

3. Селищна та кожна сільська ради, на території яких є заклад культури
клубного типу, готує різножанрову програму звітного концерту тривалістю
1 година 30 хвилин, виставку образотворчого та декоративно-прикладного
мистецтва.

4. За два тижні до проведення звіту селищний та сільські голови
надсилають до сектору культури Врадіївської районної державної адміністрації
сценарний план, програму звіту, афіші, запрошення, буклети, прес-реліз.

5. Однією із головних частин звіту є передача естафети від села до села –
«Рушник єдності».
В церемонії передачі естафети беруть участь представники селищної та
сільських рад, творчий аматорський колектив, якому передається «Рушник
єдності».

4. Організаційну, методичну та практичну допомогу щодо проведення акції в
районі надають спеціалісти Врадіївського районного Будинку культури.

5. Під час організації та проведення звітних концертів до співпраці можуть
залучитись за їх згодою громадські об’єднання, інші культурні товариства, засоби
масової інформації тощо.

6. Перед початком творчого звіту проводяться ярмарки та виставки
кулінарних виробів та витворів українського народного мистецтва, спортивно-
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розважальні

змагання,

козацькі

розваги,

майстер-класи,

виступи

кращих

аматорських колективів.

7. Підсумок огляду районного етапу акції «Є хліб – є й життя» - творчий
звіт, який супроводжується комплексом презентаційних та культурно-мистецьких
заходів.
Форма проведення творчого звіту може бути довільною, обирається
індивідуально.

8. Організаційний комітет визначає кращі творчі виступи селищної та
сільських рад та надсилає до 01 червня 2016 року запрошення до Врадіївської
районної державної адміністрації для участі у фінальному заході акції.

9. Цикл фінальних заходів загально районної соціокультурної акції
«Є хліб – є й життя» проводиться у смт. Врадіївка у серпні 2016 року до
25-річчя незалежності України.

ІІІ. Порядок підбиття підсумків акції

1. Перегляди творчих програм оцінюються за такими критеріями:
стан матеріально-технічного забезпечення закладів гуманітарної сфери – 2
бали;
взаємодія та співпраця організацій з іншими закладами, громадськими
об’єднаннями – 1 бал;
різноманітні форми роботи, спрямовані на патріотичне та естетичне
виховання дітей та молоді, задоволення культурних потреб населення – 1 бал;
висвітлення діяльності та досвіду роботи у засобах масової інформації – 1
бал;
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досягнення та видатні особи селищної та сільських рад за часів незалежності
України – 2 бали;
художня виразність та глибина розкриття режисерського задуму основної ідеї
заходу – 1 бал;
«географія» сільських рад (участь у акції мешканців чи представників
найбільшої кількості населених пунктів) – 2 бали.

2. Підсумки огляду підбиваються за загальною сумою балів. Максимальна
сумарна кількість балів – 10 балів.

3. Оцінювання творчих виступів акції проводить журі. Журі є робочим
органом акції, завданням якого є оцінювання конкурсних виступів, визначення
переможців.
До складу журі входять представники організаторів та фахівці відповідних
напрямів. Склад журі визначається розпорядженням голови Врадіївської районної
державної адміністрації.

4. До складу журі не можуть входити близькі особи учасників акції. Роботу
журі очолює голова, який проводить засідання журі та підписує протоколи цих
засідань.
Рішення журі приймається колегіально та оформлюється протоколом.

5. Журі визначає переможців акції за підсумками набраних балів та
присуджує І, ІІ, ІІІ місця.

6. Переможці акції, яким присуджено І, ІІ, ІІІ місця, нагороджуються
грамотами Врадіївської районної державної адміністрації.

