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3. Завданням Фестивалю є формування громадянської свідомості та 

патріотичне виховання молоді; підтримка творчої та обдарованої молоді, 

розвиток культурних традицій в молодіжному середовищі; сприяння розвитку 

змістовного дозвілля молоді; пропаганда здорового способу життя серед молоді 

та підлітків; розвиток молодіжно-культурних контактів та мобільності молоді. 

4. Організацію та проведення Фестивалю здійснює департамент освіти і 

науки Донецької обласної державної адміністрації, управління сім’ї, молоді та 

масових заходів національно-патріотичного виховання Донецької обласної 

державної адміністрації, управління культури, молоді та спорту 

Костянтинівської міської ради спільно з комунальним закладом «Донецький 

Палац молоді «Юність» (далі – Палац). 

5. Під час проведення Фестивалю обробка персональних даних учасників 

здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних 

даних» (із змінами). 

ІІ. Місце та терміни проведення Фестивалю 

  

1.  Фестиваль проводиться щорічно на території Донецької області. 

2. Місце та терміни проведення Фестивалю визначаються наказом 

департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації, який 

доводиться додатково. 

 

 

ІII. Учасники та характер Фестивалю 

 

1. Учасниками Фестивалю є  МГО і  МЦ  Донецької області. 

2. До участі у фестивалі-конкурсі запрошуються колективи МГО та МЦ 

Донецької області. 

3. У Фестивалі беруть участь колективи, які надали заявку  на участь у 

Фестивалі (згідно з додатком) за 14  календарних днів до його проведення на 

електронну адресу: ynost-m@ukr.net. Заявки, подані пізніше встановленого 

терміну та у невідповідному форматі не розглядаються. 

 

ІV. Організація підготовки Фестивалю  

 

1. Для організації  та проведення  Фестивалю утворюється 

Організаційний комітет (далі – Оргкомітет), персональний склад якого 

затверджується окремим наказом департаменту освіти і науки Донецької 

обласної державної адміністрації. 
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2. До складу Оргкомітету входять представники департаменту освіти і 

науки Донецької обласної державної адміністрації, управління сім’ї, молоді та 

масових заходів національно-патріотичного виховання Донецької обласної 

державної адміністрації, управління культури, молоді та спорту 

Костянтинівської міської ради та Палацу. 

3. Для оцінювання та визначення переможців Фестивалю  утворюється  

Журі. Склад Журі визначається окремим наказом департаменту освіти і науки 

Донецької обласної державної адміністрації.  

4. До складу Журі входять представники департаменту освіти і науки 

Донецької обласної державної адміністрації, , управління сім’ї, молоді та 

масових заходів національно-патріотичного виховання Донецької обласної 

державної адміністрації, управління культури, молоді та спорту 

Костянтинівської міської ради, Палацу, МЦ та МГО (за згодою). 

V. Проведення Фестивалю 

1. Фестиваль – конкурс  проводиться щорічно у І етап: 

Дата, місце та час проведення  Фестивалю визначається окремим наказом 

Департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації. 

2. Учасниками Фестивалю є МГО і  МЦ  Донецької області. 

3. Фестиваль проводиться за відповідною конкурсною програмою: 

1) Виставка МЦ, МГО у фойє (представлення свого центру, проведення 

різноманітних майстер-класів для відвідувачів заходу) «Street of youth of 

Donbass» 

2) Відеоролик «Молодіжний ОСКАР-2021». Відеоролик повинен 

включати в себе творчий звіт про роботу МГО або МЦ за минулий рік у 

довільній формі. 

Загальна тривалість відеоролика – до 5 хвилин. 

3) МТЕМ (молодіжний театр естрадних мініатюр) Тема мініатюри – 

«Гості з майбутнього» 

Загальна тривалість виступу – до 5 хвилин. 

4. Для участі в Фестивалі до відповідного оргкомітету подається заявка на 

участь у Відкритому обласному фестивалі молодіжних громадських організацій 

і молодіжних центрів Донецької області «Молодь за розквіт України» за 

формою, що додається. 
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До заявки додається відеоролик та музичний супровід на електрону 

адресу: ynost-m@ukr.net. 

5. У ході проведення Фестивалю обробка персональних даних учасників 

здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних 

даних». 

 

 

VІ. Нагородження учасників Фестивалю  

 

1. Виступ учасників оцінюється Журі за 5-бальною системою.  

2. Критерії оцінювання:  

Конкурс «Відеоролик»: 

1. Відповідність і розкриття заданої теми - 5;  

2. Кількість проведених заходів за різноманітними напрямками 

роботи МГО або МЦ - 5. 

3. Кількість напрямків роботи, що охоплює МГО або МЦ; 

4. Дотримання регламенту тривалості відеоролика (не більше 5 

хвилин);  

5. Постановочна, режисерська робота - 5; 

6. Музичне оформлення - 5;  

 

 

Конкурс «МТЕМ» 

1. Відповідність і розкриття заданої теми - 5;  

2. Дотримання регламенту виступу (не більше 5 хвилин);  

3. Індивідуальність, стиль команди (зовнішній вигляд, форма) - 5;  

4. Театральність (виконавську майстерність, артистичність) - 5;  

5. Постановочна, режисерська робота - 5; 

6. Етичність і естетичність виступу - 5;  

7. Музичне оформлення - 5;  

 

3. За результатами виступів журі визначає номінації згідно набраних 

балів. Учасники нагороджуються дипломами Департаменту освіти і науки 

Донецької обласної державної адміністрації та комунального закладу 

«Донецький Палац молоді «Юність» 
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VІІ. Умови фінансування Фестивалю 

1. Фінансові витрати на підготовку та проведення Фестивалю, 

нагородження учасників здійснюється за рахунок коштів, не заборонених 

законодавством України. 

2. Витрати, пов’язані з перевезенням учасників Фестивалю до місця 

призначення і у зворотному напрямку, здійснюються за рахунок коштів 

місцевих бюджетів та за рахунок коштів, не заборонених законодавством 

України. 

 

 

 


