
ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕННЯ
відкритого  фестивалю обрядового та сучасного весільного дійства

«Весілля в Малинівці – плюс» у 2018 році

1. Загальні положення 

1.1.  Відкритий  фестиваль  обрядового  та  сучасного  весільного дійства
«Весілля в Малинівці– плюс» (далі – Фестиваль) є культурно-масовим заходом,
що проводиться 08.09.2018  в смт Малинівка Чугуївського району Харківської
області.

1.2. Засновниками  та  Організаторами  Фестивалю є  Чугуївська  районна
державна адміністрація, Чугуївська районна рада, Малинівська селищна рада. 

1.3.  Організаційне  забезпечення  проведення  Фестивалю  здійснюється
Чугуївською  районною  державною  адміністрацією  з  залученням  сільських,
селищних  рад,  підприємств,  установ  та  організацій  Чугуївського  району,  які
виявили бажання прийняти в ньому участь. 

1.4. Організатори  визначають  членів  оргкомітету,  членів  журі,
встановлюють умови проведення Фестивалю та призові фонди для учасників
конкурсних програм Фестивалю.

2. Мета і завдання Фестивалю

2.1.  Популяризація  та  пропаганда  народного  фольклорного  жанру,  як
унікального  явища  вітчизняної  культури.  Розвиток  народної  та  фольклорної
обрядовості, впровадження її у повсякденному житті. Виявлення і заохочення
кращих творчих колективів та виконавців народного та фольклорного жанрів.

2.2. Створення умов для творчого спілкування аматорських колективів та
виконавців.

2.3. Збереження та пропаганда трудових традицій слобожанського села. 
Поліпшення  культури  праці  сільських,  селищних  трудівників,  що

зберігають  етнічне  коріння  нації,  від  якого  відростають  нові  пагони
самооновлення, а отже й самозбереження.

2.4. Підвищення уваги засобів масової інформації до слобожанського села
як самобутнього осередку культури, до різнобічного висвітлення життя та праці
сільської жінки.

2.5. Залучення колективів народної творчості обласного та Всеукраїнського
рівнів до культурного обслуговування сільського населення. 

2.6. Формування  естетичного  світосприйняття  населення  шляхом
залучення його до участі у високохудожніх заходах. Показ кращих концертних
програм  сільських аматорів.

2.7. У ході проведення фестивалю обробка персональних даних учасників
здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних
даних».



3. Умови проведення  та програма Фестивалю 

3.1. У рамках фестивалю працює декілька локацій  (майданчиків):
3.1.1.  «Весільні  ворота»  –  проводиться  ретро-фотовиставка  весільних

фотографій мешканців Чугуївщини. Вхідні ворота оформлені у вигляді підкови
(символ  щастя),  яку  кожен  художній  колектив  району,  області   прикрашає
весільними  вінками  притаманними  відповідному  регіону.  Інтерактивна
програма для глядачів.

3.1.2.  «Основна  сцена»  –  відбуваються  виступи  народних  колективів  та
зірок естради.

3.1.3.  «Дитяче  містечко»  –  проводяться  дитячі  забави,  конкурси,  ігри,
вікторини;  «Соломяний лабіринт»,  «Крокове колесо»,  гойдалки,  курінь,  аква-
грим.

3.1.4.  «Місто  майстрів»  –  проводяться  майстер-класи,  виставки-продаж
виробів  народних  майстрів,  вишиванки,  плетиво,  ляльки-мотанки,  вироби  з
дерева, глини, кераміки, ковальське і гончарне  мистецтво;   з різних куточків
України.

3.1.5. Майданчик з малою сценою «Слобожанська Яруня» –  відбуваються
творчі  змагання  -  конкурс  для  дівчат  Чугуївського  району.  Змагання
перемежовуються з виступами художніх колективів Чугуївщини  і Харківської
області.

3.1.6. Майданчик  з  малою  сценою  «Покуть»  –  відбувається   показ
весільних  обрядодій  притаманних  традиціям  Чугуївщини.  Участь  беруть
художні  колективи  району.  Запрошуються  аматорські,  народні  колективи
фольклорного,  хореографічного,  театрального напрямків,  у  репертуарі  яких є
обрядові дії, пов’язані з весільними традиціями. Вік учасників не обмежений
(додаток 3).

3.1.7. Майданчик з малою сценою «Богатир Чугуївщини»  –  відбуваються
змагання на звання «Богатир Чугуївщини».  Конкурсно-розважальна програма
для пропаганди міцної, дружньої, спортивної сім’ї і здорового способу життя.
Змагання  перемежовуються  з  виступами  художніх  колективів  і  солістів
Чугуївського району.

3.1.8.  Майданчик з малою сценою «Слобожанське весілля»  – відбувається
показ весільних обрядодій притаманних традиціям Слобожанщини, за участю
художніх колективів Чугуївщини,   районів Харківської  області  і  України,  що
подали  заявки  на  участь.  Запрошуються  аматорські,  народні  колективи
фольклорного,  хореографічного,  театрального напрямків,  у  репертуарі  яких є
обрядові дії, пов’язані з весільними традиціями. Вік учасників не обмежений
(додаток 3).

3.1.9. Майданчик  з  малою  сценою  «Весільний  салон»  – працює
імпровізований  майданчик  для  бажаючих  побратися  на  одну  добу  в  рамках
проведення Фестивалю.
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Урочисте  привітання  молодят  –  до  участі  запрошуються  пари,  які
побралися в період з 01.09.2018 по 08.09.2018 що підтверджено свідоцтвом про
одруження (додаток 4).

Урочисте  привітання  одружених пар  в  рамках  проведення  Фестивалю у
попередні роки проведення Фестивалю (додаток 5).

Пари отримують сувенірні подарунки.
Необхідні умови для участі в урочистостях:
ксерокопія свідоцтва про одруження;
заявка про участь у встановлений термін – до 10.08.2018;
наявність весільного одягу в день проведення фестивалю для одружених у

вересні 2018 року;
3.1.10.  Фестивальна локація «Весільні вибрики» – проводиться:
шоу весільних оркестрів;
майстер-клас весільного танку;
«Поляна весільних оберегів»;
«Весільний кінокастинг».
3.1.11. Фестивальна локація з павільйонами «Весільне містечко» - сільські,

селищні  ради  Чугуївщини  прикрашають  свої  павільйони,  відповідно  до
весільної  тематики,  та  презентують їх.  Переможців  визначають організатори.
Усі  сільські,  селищні  ради  отримують  дипломи  за  номінаціями.  Переможці
отримують заохочення за рішенням організаторів.

3.1.12. Фестивальна  локація  «Весільне  містечко»  з  павільйонами  та
презентаціями весільних традицій інших народів  і  народностей та  весільних
страв. Усі учасники отримують пам’ятні дипломи за участь.

3.2. Програма фестивалю передбачає проведення різноманітних конкурсів,
змагань, культурно-мистецьких акцій для глядачів, які заохочуються дипломами
та пам’ятними подарунками. Фестивальні локації і конкурсні програми можуть
додаватися і видозмінюватися  за рішенням організаторів. 

3.3. Змагання за виборювання цінних подарунків та винагород передбачає
конкурсна  програма  «Слобожанська  Яруня»  та  змагання  «Богатир
Чугуївщини».Для  участі  у  конкурсі  «Слобожанська  Яруня»  (додаток  1)  та
змагання «Богатир Чугуївщини» (додаток 2) заявки надаються у встановлений
термін – до 10.08.2018.

4. Конкурсна програма «Слобожанська Яруня»

4.1. До участі у конкурсній програмі «Слобожанська Яруня» запрошуються
дівчата, які  вміють  поєднати  вміння  працювати  та  зачаровувати  красою
Слобожанської дівчини та які є на виданні. 

4.2. Дівчата змагаються у вправності:
презентації себе;
виконання пісні;
виконання танку;
дефіле у вечірній (весільній) та народній сукні.
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4.3. Учасниці  конкурсу  можуть  використовувати  підтримку  художніх,
танцювальних колективів та окремих груп підтримки. 

4.4. Конкурс  «Слобожанська Яруня» оцінює компетентне журі, до складу
якого входять провідні діячі культури (за запрошенням організаторів), з метою
забезпечення об’єктивності оцінювання виступів та визначення переможців.

4.5. Члени журі:
 визначають переможців та призерів конкурсу;
 кількість членів журі не може бути меншою ніж п’ять осіб;
до  складу  журі  не  можуть  входити  особи,  що  є  близькими  особами

учасників конкурсу.
4.6. Члени журі оцінюють виступи учасниць конкурсу за 10-ти бальною 

шкалою за такими критеріями:
якість виконання завдань;
самобутність та оригінальність виконавця;
майстерність та художній рівень виконавця;
4.7.  Заявки  на  участь  у  конкурсі  «Слобожанська  Яруня»  подаються  в

електронному або паперовому  вигляді до 10.08.2018 (додаток 1) електронною
поштою  cultura.otdel@ukr.net та  факсом (05746)  40-274 до відділу  культури і
туризму  Чугуївської  районної  державної  адміністрації   (м. Чугуїв,  вул.
Гвардійська, 13 ) до 10.08.2018.

5. Змагання «Богатир Чугуївщини»

5.1. Загалні положення

До  участі  у  заході  «Богатир  Чугуївщини-2018»  (далі  –  багатоборство)
допускаються  представники  територіальних  громад  району  та  мешканці,  які
проживають чи працюють на території Чугуївського  району, не молодше    18-
річного віку, мають допуск лікаря. 

Учасники багатоборства повинні мати паспорт, ідентифікаційний код, для
осіб  які  працюють  на  підприємствах,  в  організаціях,  закладах  та  установах
Чугуївського району, але не проживають на території району – довідку з місця
роботи.  Від  кожної  сільської  ради,  організації,  підприємства,  установи
допускається по 1 учаснику, селищної ради – не більше 2. 

 Для  виконання  програми  багатоборства  учасники  змагань
використовують зручне взуття  і спортивний одяг. 

Заявки  на  участь  в  багатоборстві  за  формою  (додаток  2)  від  кожної
сільської,  селищної  ради,  організації,  установи,  підприємства  подаються  до
відділу  у  справах  молоді  та  спорту  районної  державної  адміністрації  до
10.08.2018 за адресою: м. Чугуїв, вул. Червономанежна, 32 а, 3 поверх. Телефон
для довідок: 0960828927, 0661821900,  2-55-85.

До заявки додається анкета учасника багатоборства (додаток 2-а).
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5.2. Програма спортивно-масового заходу

І етап «Спритний господар» – з однієї сторони на іншу сторону перенести  і
скласти  5 мішків із вантажем вагою 50 кг кожен на відстань 15 м. Оцінюється
кращий час (спосіб перенесення визначає учасник).

ІІ етап «Котигорошко» – метання  гирі вагою 24 кг на дальність з двох
спроб. Враховується  кращий результат.

ІІІ  етап  «Атлант»  –  перекантувати  на  відстань  15  м тракторне  колесо.
Оцінюється кращий  час (колесо трактора Т-150К).

            ІV етап «Влучний козак» – метання гирі вагою 8 кг в колесо.
Відстань до колеса 3 метра. Після кожної спроби відстань збільшується на 1
метр. Учасник, який не влучив в середину лежачого колеса, вибуває із змагань. 

V етап  «Буксир»  -  перетягування  воза  з  вантажем  або  легкового
автомобіля на вказану суддями відстань. Враховується час виконання.

5.3. Визначення переможців конкурсу «Богатир Чугуївщини» та
нагородження

Спортивно-масовий захід проводяться в особистому заліку.
Переможець і  розподіл наступних місць визначається за  меншою сумою

місць, зайнятих у п’яти видах програм. 
У разі неучасті у будь-якому конкурсі, учаснику дається останнє місце (за

кількістю учасників) + 1 штрафне очко.
Якщо  двоє  або  більшість  учасників  наберуть  однакову  кількість  очок,

перевага надається учаснику у якого найменша особиста вага.
Переможцю  багатоборства  присвоюється  почесне  звання  «Богатир

Чугуївщини-2017»  з  врученням  пам’ятної  стрічки,  кубку,  медалі  і
заохочувального призу.

Призери «Богатир Чугуївщини-2018» (друге і третє місця) нагороджуються
кубками, грамотами, медалями та цінними подарунками.

Усі  переможці  кожного  окремого  етапу  нагороджуються  кубками,
грамотами, медалями та продукцією сільського господарства.

Головна суддівська колегія, разом з глядачами, визначає з числа учасників
багатоборства кращих в наступних номінаціях:

наймолодший учасник за віком;
найстарший  учасник за віком;
найлегший;
найважчий;
за волю до перемоги;
приз глядацьких симпатій.
Кожен кращий номінант нагороджується грамотою і продукцією сільського

господарства.
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                 6. Відзначення учасників Фестивалю

6.1. Кращі  художні  колективи та виконавці  отримують диплом лауреатів
фестивалю (пам’ятні подарунки за визначенням організаторів).

6.2. Переможці  конкурсу  «Слобожанська  Яруня» та  змагання  «Богатир
Чугуївщини»  отримують  звання  «Слобожанська  Яруня»  та   «Богатир
Чугуївщини».  Усі  учасники  відзначаються  дипломами  і  пам’ятними
подарунками. Переможці  (1, 2, 3 місце) нагороджуються цінними призами або
грошовими преміями – за визначенням організаторів.

6.3. Сільські, селищні ради за презентацію павільйонів отримують місця за
номінаціями, пам’ятні дипломи та подарунки(за визначенням організаторів).

6.4. Молодята отримують пам’ятні дипломи та пам’ятні подарунки         (за
визначенням організаторів).

6.5.  Журі,  за  згодою усіх  членів,  має  право  присуджувати  не  всі  місця,
ділити місця між переможцями.

6.6. Спонсори мають право встановлювати спеціальні призи та премії.

7. Фінансові умови

7.1.  Фестиваль  обрядового  та  сучасного  весільного  дійства  «Весілля  в
Малинівці – плюс» є некомерційним заходом.

7.2. Витрати  на  проведення  Фестивалю  здійснюється:  за  рахунок
районного та місцевих бюджетів на відповідний рік; за рахунок спонсорських,
благодійних  та  інших  надходжень,  не  заборонених  чинним  законодавством
України.

7.3. Витрати  на  проїзд  учасників  Фестивалю  до  місця  проведення  і  у
зворотному напрямку – за рахунок організацій, що відряджають.

7.4. Художні колективи, виконавці, групи підтримки від районів області та
окремих  організацій,  установ,  підприємств  можуть  облаштовуватися  в
наметовому містечку (намети власні) на фестивальному полі на час проведення
фестивалю. Харчування – власне. 

8. Інформаційна підтримка 

8.1. Телерадіокомпанія Чугуївщини «Слобожанка».
8.2. Громадсько-інформаційна газета «Вісник Чугуївщини».
8.3. Офіційні інтернет-сайти Чугуївської районної державної адміністрації

та Чугуївської районної ради.
8.4. Інші телерадіокомпанії, друковані ЗМІ України та інших держав.
8.5. Розміщення інформації у мережі Інтернет.
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9. Прикінцеві положення

 Заявки  на  участь  у  будь-яких  інших  фестивальних  програмах  та  для
виступів на малих сценах і фестивальних майданчиках надаються в паперовому
вигляді або надсилаються електронною поштою cultura.otdel@ukr.net та факсом
(05746) 40-274 до відділу культури і туризму Чугуївської районної державної
адміністрації  (м. Чугуїв, вул. Гвардійська, 13) до 10.08.2018. 

Заявки  повинні  бути  затверджені  керівниками  підприємств,  установ,
організацій , тощо, які делегують  колективи для участі у Фестивалі. 

Телефон  для  довідок  -  (05746)  40-274  (Відділ  культури  і  туризму
Чугуївської районної державної адміністрації).

Заступник голови
районної ради І.Ковтун
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