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ПОЛОЖЕННЯ 

про мистецький конкурс з визначення культурно-мистецьких проектів, 

для реалізації яких передбачається надання фінансової підтримки з 

обласного бюджету 

 

I. Загальні положення 

 

1. Це Положення визначає порядок та умови організації та проведення 

мистецького конкурсу з визначення культурно-мистецьких проектів, для 

реалізації яких передбачається надання фінансової підтримки з обласного 

бюджету (далі – Мистецький конкурс). 

 

2. Мистецький конкурс проводиться з метою: 

виявлення найбільш актуальних культурно-мистецьких проектів, 

спрямованих на подальший розвиток національної культури, народної 

творчості, популяризації кращих зразків класичного та сучасного мистецтва; 
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організації змістовного дозвілля населення, підвищення культурного 

рівня громадян, залучення громадськості до реалізації державної політики у 

сфері культури; 

ефективного та раціонального використання коштів обласного бюджету, 

передбачених на проведення культурно-мистецьких заходів. 

 

3. Мистецький конкурс проводиться відкрито та прозоро на виконання  

плану управління культури, національностей і релігій Дніпропетровської 

обласної державної адміністрації на відповідний бюджетний період. 

 

4. Мистецький конкурс проводиться управлінням культури, 

національностей і релігій Дніпропетровської обласної державної адміністрації 

(далі – Управління) на підставі відповідного наказу Управління після 

прийняття обласного бюджету на відповідний бюджетний період. 

 

5. Для організації та проведення конкурсу Управління створює 

Художню раду з питань розгляду культурно-мистецьких проектів (далі – 

Художня рада) 

Художня рада – це консультативно-дорадчий орган, створений з метою 

визначення художнього рівня культурно-мистецьких проектів та залучення 

громадськості до реалізації державної політики в сфері культури.  

 

6. Для участі в конкурсі фізичні особи, творчі спілки, підприємства, 

установи, організації незалежно від форм власності (далі – учасники) подають 

до Управління конкурсну пропозицію. 

 

7. Документи, що подаються на конкурс, заповнюються українською 

мовою. У разі надання документів, складених іншою мовою, ніж українська, 

такі документи супроводжуються перекладом українською мовою. Тексти 



3 

 

мають бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською 

мовою. 

 

ІI. Умови проведення конкурсу 

 

1. Управління за 30 днів до проведення Мистецького конкурсу оголошує 

про його проведення на офіційному веб-сайті Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації. 

 

2. Оголошення про проведення Мистецького конкурсу має містити такі 

відомості: 

найменування органу управління, який проводить Мистецький конкурс; 

пріоритетний напрямок; 

граничний обсяг фінансування за рахунок обласного бюджету; 

вимоги до конкурсної пропозиції; 

дата, час та місце проведення Мистецького конкурсу; 

строк, протягом якого приймаються конкурсні пропозиції на участь у 

Мистецькому конкурсі; 

адреса, за якою подається конкурсна пропозиція на Мистецький 

конкурс; 

прізвище, ім’я, по батькові особи, відповідальної за прийняття 

документів; 

телефон для довідок з питання проведення Мистецького конкурсу. 

 

3. Мистецький конкурс проводиться у два етапи: 

збір конкурсних пропозицій для участі в Мистецькому конкурсі та 

визначення їх відповідності встановленим вимогам. 

передача конкурсних пропозицій на розгляд Художньої ради. 
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4. На першому етапі Мистецького конкурсу заявники в установлений 

строк надають до Управління конкурсну пропозицію. 

 

5.Заявник може подати лише одну конкурсну пропозицію. 

 

6. Управління після перевірки наведених в конкурсній пропозиції 

відомостей здійснює її реєстрацію та письмово повідомляє про це заявника. 

 

7. Конкурсна пропозиція підлягає обов’язковій реєстрації в день 

надходження її до Управління.  

У разі надходження конкурсної пропозиції поштою термін подання її до 

розгляду визначається за поштовим штемпелем. 

 

8. Конкурсні пропозиції, які містять не повний пакет документів або 

подані з порушенням терміну, у цей самий або наступний день повертаються 

заявнику із зазначенням причин повернення. 

Конкурсна пропозиція може бути подана повторно у разі усунення 

недоліків. 

 

9. Зареєстровані конкурсні пропозиції передаються на розгляд 

Художньої ради. 

 

10. На другому етапі Мистецького конкурсу конкурсні пропозиції 

розглядаються Художньою радою та проводиться їх оцінювання. 

 

ІІІ. Вимоги до конкурсної пропозиції 

 

1. Конкурсна пропозиція складається з пакету документів, які 

подаються учасниками Мистецького конкурсу та містить: 
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заяву на участь у мистецькому конкурсі з визначення культурно-

мистецьких проектів, для реалізації яких передбачається надання фінансової 

підтримки з обласного бюджету, що додається; 

концепцію проведення культурно-мистецького проекту відповідного 

напряму із обґрунтуванням актуальності та впливу заходу на розвиток 

культури та організації змістовного дозвілля населення; 

програму та перелік учасників культурно-мистецького проекту; 

технічні характеристики обладнання, яке необхідне для здійснення 

культурно-мистецького проекту; 

орієнтовний кошторис витрат на організацію та проведення 

культурно-мистецького проекту, який містить розрахунок загального обсягу 

фінансування проекту та визначення кожного джерела фінансування 

(обласний бюджет та інші залучені у встановленому порядку кошти). 

 

2. Конкурсна пропозиція подається у двох примірниках (один з яких 

передається Художній раді, інший залишається в Управлінні). 

 

 

ІV. Оцінювання конкурсних пропозицій та визначення переможців 

 

1. Оцінювання проводиться за десятибальною шкалою за такими 

критеріями: 

відповідність проекту зазначеній тематиці, цілям і пріоритетним 

завданням; 

очікувана результативність проекту; 

повнота охоплення цільової аудиторії; 

інноваційність і креативність; 

рівень кадрового та матеріально-технічного забезпечення, необхідного 

для виконання проекту; 

досвід виконання аналогічних проектів у відповідній сфері. 
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2. За результатом оцінювання проектів Художня рада визначає  

переможців конкурсу. Переможцями конкурсу є проекти, які набрали 

найбільшу середню оцінку. 

Середня оцінка обраховується шляхом ділення загальної суми балів, що 

отримав проект, на кількість виставлених оцінок членами Художньої ради, які 

здійснили його оцінювання. 

 

3. Рішення Художньої ради оформлюється протоколом, який 

підписується головою та секретарем Художньої ради. 

 

4. Про результати конкурсу секретар Художньої ради повідомляє 

учасників конкурсу. 

 

5. Протягом трьох робочих днів після визначення переможця 

Мистецького конкурсу підписаний протокол передається до комітету 

конкурсних торгів Управління культури, національностей і релігій 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації та публікується на 

офіційному веб-сайті Дніпропетровської обласної державної адміністрації. 

6. Результати конкурсу можуть бути оскаржені учасником у судовому 

порядку відповідно до чинного законодавства України. 

7. При укладенні договору з переможцем конкурсу застосовується 

переговорна процедура закупівлі, визначена відповідно до статті 35 Закону 

України“ Про публічні закупівлі”.  

 

Начальник управління культури, 

національностей і релігій 

Дніпропетровської обласної  

державної адміністрації                                                                   Н.Г.ПЕРШИНА 
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