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І.Загальні положення 

 

1.1. Обласний музичний конкурс «Запорізький хіт - 2017» (далі-Конкурс) 

проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

18.02.2016 №148 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми 

«Молодь України» на 2016-2020 роки» та згідно проекту Обласної цільової 

програми  «Молодь Запорізького краю» на 2017 – 2021 роки.  

 

ІІ. Мета й завдання Конкурсу 

 

2.1. Конкурс проводиться з метою: 

розвитку музичної культури Запорізької області; 

розвитку юнацької та молодіжної виконавської майстерності; 

розвитку творчого потенціалу та здібностей молоді Запорізької області; 

надання можливості розкриття таланту та потенціалу учасників; 

виховання художньо-естетичних смаків виконавців; 

примноження скарбниці пісенної творчості юних виконавців. 

 

2.2. Завданням конкурсу є: 

культурологічна, інформаційна діяльність, виявлення нових 

талановитих виконавців і авторів; 

популяризація творчості талановитих музикантів та музичних 

колективів серед мешканців Запорізької області; 

цілеспрямоване виховання молоді, пропагування ідеалів і цінностей 

гармонійного розвитку особистості; 

формування серед молоді моди на основ культурних та естетичних 

норм, активну життєву позицію, природну красу, фізичну та духовну 

досконалість, освіту; 

виявлення молодих талановитих поетів-піснярів і композиторів; 

підтримка кращих молодіжних музичних колективів та окремих 

виконавців, популяризації їх творчості, залучення митців Запорізького 



краю (композиторів, поетів та виконавців) до співпраці з обдарованою 

молоддю; 

урізноманітнення культурного дозвілля молоді. 

 

ІІІ. Організатори конкурсу 

 

3.1. Організаційне забезпечення підготовки та проведення конкурсу 

«Запорізький хіт - 2017» покладається на Комунальну установу «Запорізький 

обласний центр молоді» Запорізької обласної ради. 

 

3.2. Організатори конкурсу: 

розробляють план підготовки та проведення заходу, забезпечують його 

виконання; 

встановлюють кількісний та персональний склад журі конкурсу; 

забезпечують поширення інформації про проведення конкурсу,  

його мету та умови участі, оголошення результатів конкурсу на 

території міста Запоріжжя та області із залученням засобів масової 

інформації; 

приймають заявки-анкети на участь у конкурсі; 

забезпечують тимчасове розміщення учасників (за потребою); 

надають матеріально-технічну базу для виступу учасника (за 

попередньою домовленістю); 

організовують та проводять церемонію нагородження учасників та 

переможців конкурсу. 

 

3.3. Організатори залишають за собою право в безапеляційному порядку 

виключати з числа конкурсантів: 

- учасників, які порушують правила зазначені у положенні Конкурсу; 

- у разі недотримання умов/вимог у ході проведення заходу; 

- у разі порушення загально-сталих етичних норм поведінки та моралі 

суспільного порядку. 

 



 

3.4. Організатори не несуть відповідальності за достовірність даних та 

можливостей плагіату поданої учасником композиції (текст, музика, 

аранжування).  

 

ІV. Умови, терміни та місце проведення Конкурсу 

 

4.1. Конкурс проводиться один раз на рік та складається з трьох етапів: 

     І етап – підготовчий (квітень 2017 р.) 

          інформування про Конкурс у ЗМІ та соціальних мережах;  

 збір анкет-заявок (Додаток А); 

 обробка відео -, аудіо -,  фото - матеріалів. 

ІІ етап – визначення переможців ( травень 2017 р. м. Запоріжжя) 

засідання конкурсної комісії; 

обговорення та аналіз надісланого матеріалу; 

визначення переможців. 

ІІІ етап – фінальний (червень 2017 р. м. Запоріжжя) 

          гала концерт та урочиста церемонія нагородження учасників Конкурсу. 

 

V. Авторські права 

 

5.1. Засновник Конкурсу, керуючись існуючим законодавством України про 

охорону авторських прав та інтелектуальної власності, оголошує всі аудіо-, 

відео- та кіно- й друковані матеріали, що створені на основі або в рамках 

Конкурсу, власністю Засновника (якщо інше не передбачене договорами про 

спільну діяльність або договорами про тимчасову передачу прав). 

 

5.2. Автор надає дозвіл на використання пісні у рамках конкурсу 

«Запорізький хіт» для оприлюднення та розповсюдження музичного 

матеріалу в мас медіа та інтернет - ресурсах із збереженням авторського 

права (назва виконавця, автор тексту та музики). 



5.3 Автор несе повну персональну відповідальні у рамках українського 

законодавства у разі порушення авторських, суміжних та інших прав. У разі 

використання, копіювання, розповсюдження, надання організаторам 

конкурсу музичних творів, музики, композицій, музичного супроводу, 

текстів творів, до  яких можливе застосування норм авторського права без 

письмової згоди власників цих прав. 

 

5.4. Збереження авторського права на поданий музичний твір відбувається 

згідно статті 437 Цивільного кодексу України та другим пунктом статті 11 

Закону України «Про авторське право і суміжні права». 

 

VI. Умови участі у Конкурсі 

 

6.1. Для участі у Конкурсі необхідно заповнити анкету-заявку (Додаток А),  

2 шт. фотографії гурта або виконавця, прикріпити відео або аудіо  матеріал 

вашої пісні. 

 

6.2. Відео матеріал повинен бути якісним (розрахувати відстань зйомки відео 

камери так, щоб було виразно чути усі інструменти та вокал). 

 

6.3.Зовнішній вигляд під час зйомки відео повинен відповідати зовнішньому 

вигляду під час виступу на церемонії нагородження.  

 

6.4.Аудіо матеріал можна подавати у форматі «Плюс», тобто повноцінна 

версія пісні, в якій, поряд з інструментальними партіями, записана і партія 

вокаліста. 

 

6.5.Усі анкети – заявки приймаються до 30.04.2017 року на електронну 

адресу zphit@ukr.net або на електронному носії (флешка) за адресою: вул. 

Патріотична 49, каб. 28. КУ «Запорізький обласний центр молоді» ЗОР. 

 

6.6. Вимоги до учасників Конкурсу: 

mailto:zphit@ukr.net


6.6.1. У Конкурсі може брати участь молодь незалежно від національної 

приналежності, віросповідання, політичних чи релігійних переконань, яка 

проживає на території міста Запоріжжя або Запорізької області віком від 14 

до 35 років. 

6.6.2. Надсилати заявки можуть як музичні колективи так і сольні виконавці. 

6.6.3. Музика і текст, з яких складається пісня, повинні бути авторськими.  

6.6.4. Тексти пісень можуть виконуватись будь-якою мовою. 

6.6.5. Авторська пісня, яка братиме участь у конкурсі, не повинна містити  

нецензурні вислови, політичну агітацію або образливий контент. 

6.6.6. На розгляд конкурсної комісії приймається лише одна композиція 

виконавця\гурта. 

6.6.7. Пісенні твори можуть бути представлені у різних музичних напрямках 

\жанрах. 

6.6.8. Надаючи в анкеті дані про себе, учасник погоджується, що його 

особисті дані, крім адреси, номеру телефону та е-mail можуть бути 

використані в інформаційному супроводі конкурсу. Адреса, номер телефону 

та е-mail учасника є суто конфіденційною інформацією. 

 

6.7. Всі конкурсанти повинні обов’язково надати достовірну інформацію про 

себе в анкеті. Дотримуватись правил проведення Конкурсу зазначених у 

цьому Положенні.  

 

VII.Склад журі, принцип оцінювання конкурсантів 

 

7.1.Для оцінювання учасників Конкурсу та їх композицій, формується склад 

конкурсної комісії до яких залучаються компетентні представники у сфері 

культури, мистецтва, а також видатних діячів українського шоу-бізнесу, 

представників продюсерських центрів, ЗМІ, тощо. 

 

7.2.  Склад журі пропонується Оргкомітетом Конкурсу, який затверджується 

наказом Комунальної установи «Запорізький обласний центр молоді» 

Запорізької обласної ради. 



 

7.3.Журі очолює Голова, якого обирає Оргкомітет Конкурсу з членів 

конкурсної комісії. 

 

7.4. Оцінювання композиції журі здійснює за 10-бальною системою з 

подальшим виведенням середнього бала.  

 

7.5. Критерії оцінювання: 

техніка виконання музичного супроводу; 

рівень вокальної майстерності; 

гармонійність композиції; 

музична культура пісні; 

самобутність; 

унікальність та новизна; 

змістове наповнення тексту композиції. 

 

7.6.На нараді, журі виводить рейтинг учасників за кількістю набраних балів. 

 

7.7. Учасник який отримає максимальну кількість балів, за підсумками 

конкурсу, стає переможцем. 

 

7.8. У разі виникнення суперечливої ситуації чи питань у визначенні 

результатів конкурсу, переможці обираються під час обговорення 

конкурсною комісією.  

 

7.9. Рішення Журі остаточне і перегляду не підлягає. 

 

7.10. За результатами Конкурсу визначаються переможці та призери, які на 

гала – концерті  нагороджуються дипломами та заохочувальними призами. 

 



7.11. Організації, установи й об’єднання, меценати, партнери, спонсори, 

видатні діячі мистецтв, представники ЗМІ мають право засновувати 

спеціальні призи для учасників, що вручаються за узгодженням з 

оргкомітетом Конкурсу. 

 

VIIІ.  Контактна інформація   

 

8.1. За додатковою інформацією можна звернутися за телефонами: (061) 233 -

61 - 78, (061) 233-71 -58, 093- 164-64-33 (Юлія). 

 

8.2. Писати на  наші сторінки у  соціальній мережі:  https://vk.com/zapocm , 

https://vk.com/zphit2017 , http://zapocm.com/ . 

 

8.3. Надсилати на електронну адресу КУ «Запорізький обласний центр 

молоді» ЗОР:  zapocm@ukr.net,     zphit@ukr.net 
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Заявка-анкета 

    учасника                                        (Додаток А) 

ОБЛАСНОГО МУЗИЧНОГО КОНКУРСУ  

                «ЗАПОРІЗЬКИЙ ХІТ - 2017» 

 

Прізвище, ім` я, по батькові (фронтмена гурту/ соліста):_________________________ 
____________________________________________________________________________ 

Назва колективу/ творчий псевдонім:  __________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Контактний номер телефону:__________________________________________________ 

Електронна адреса: __________________________________________________________ 

Місто (село, селище):__________________________________________________________ 

Прізвище, ім` я, по батькові усіх учасників команди із зазначенням ролі у гурті 

(вокаліст,гітарист, басист і т.п.)________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Назва композиції: ____________________________________________________________ 

Жанр композиції:_____________________________________________________________ 

Автор тексту: ________________________________________________________________ 

Автор музики: ________________________________________________________________ 

Технічний рейдер гурту/ виконавця  (перелік музичних інструментів): 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Посилання на сторінки гурту у соц. мережах: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Я даю згоду на дотримання правил конкурсу «Запорізькийхіт» згідноположення, подаю на розгляд 

та обробку, надану мною інформацію,атакожпідтверджуюавторські права на надану мною композицію. 

 

_______________________      _________________ 

     П.І.Б.        (підпис) 


