
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

 

від_18.02.2020 № 95рг 
 

       м. Покровськ 

 

 

Про проведення загальноміського 

відкритого конкурсу на написання  

проекту Гімну міста Покровська 

 

З метою введення нового символу міста, відображення історичних, 

культурних та соціально-економічних особливостей і традицій міста Покровська, а 

також виявлення творчих особистостей м. Покровська, керуючись статтями 42, 59 

Закону Україні від 21.05.1997 №280/99-ВР «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,- 

 

1. Провести загальноміський відкритий конкурс на написання проекту Гімну 

міста Покровська (далі – Конкурс)  з 01.03.2020 по 15.05.2020. 

 

2. Створити та затвердити персональний склад організаційного комітету з 

підготовки та проведення  Конкурсу  на написання проекту Гімну міста Покровська  

(додаток 1). 

 

3.Створити та затвердити персональний склад комісії для оцінювання 

майстерності учасників та визначення переможців загальноміського відкритого 

конкурсу на написання (далі – Комісія) (додаток 2). 

 

4.Затвердити положення про проведення Конкурсу на написання проекту 

Гімну міста Покровська (додаток 3). 

 

 4. Комісії  (Олехнович) рекомендувати на розгляд міської ради не більше 

трьох варіантів проектів. 

 

 5. Депутатам міської ради визначити переможця Конкурсу шляхом простого 

голосування. 

 

 6. Контроль щодо виконання розпорядження покласти на заступника 

міського голови Олехнович О.О. 

 

 

 

В.п.міського голови                                                                                   І.Сущенко 



Додаток 1  

до розпорядження міського голови в 

від 18.02.2020 № 95рг 

 

 

Склад організаційного комітету 

з підготовки та проведення загальноміського 

відкритого конкурсу на написання 

проекту Гімну міста Покровська 

Олехнович  

Олена Олександрівна 

- 

 

 

заступник міського голови, 

голова організаційного комітету 

Тумасова  

Кристина Львівна 

- 

 

начальник відділу культури, туризму 

та охорони культурної спадщини 

міської ради, заступник голови 

організаційного комітету 

Члени організаційного комітету: 

 

Бордюгова 

Оксана Бежанівна 

 

- викладач вищої категорії КПСМНЗ 

«Покровська музична школа 

ім.М.Д.Леонтовича», композитор 

творчого об’єднання Донеччини (за 

згодою) 

 

Дугіна 

Катерина Вікторівна 

- провідний методист відділу культури, 

туризму та охорони культурної 

спадщини міської ради 

 

Кияшко  

Катерина Костянтинівна 

 

- завідуюча методичної служби відділу  

культури, туризму та охорони 

культурної спадщини міської ради 

 

Пилипенко 

Наталія Едуардівна 

- директор КЗ «Покровська міська 

централізована бібліотечна система»  

 

Рожкова  

Ангеліна Вікторівна 

- директор КЗ «Покровський історичний 

музей»  

 

Червяковська  

Людмила Григорівна 

- директор КПСМНЗ «Покровська 

музична школа ім.М.Д.Леонтовича»  

 

Шинкаренко 

Юрій Олександрович 

 

- викладач вищої категорії КПСМНЗ 

«Покровська музична школа 

ім.М.Д.Леонтовича», методист, 

композитор творчого об’єднання 

Донеччини (за згодою) 

Керуючий справами 

виконкому ради        А.Жук 



Додаток 2  

до розпорядження міського голови  

від_18.02.2020 № 95рг 

 

 

Склад комісії  

для оцінювання майстерності учасників  

та визначення переможців загальноміського 

відкритого конкурсу на написання 

проекту Гімну міста Покровська 

 

Олехнович  

Олена Олександрівна 

- 

 

 

заступник міського голови, голова комісії 

Тумасова  

Кристина Львівна 

- 

 

начальник відділу культури, туризму та 

охорони культурної спадщини міської ради, 

заступник голови комісії 

 

Вострікова 

Наталія Іванівна 

 

- спеціаліст І категорії відділу культури, 

туризму та охорони культурної спадщини 

міської ради, секретар комісії 

 

Члени комісії: 

 

Бордюгова 

Оксана Бежанівна 

 

- викладач вищої категорії КПСМНЗ 

«Покровська музична школа 

ім.М.Д.Леонтовича», композитор творчого 

об’єднання Донеччини (за згодою) 

 

Гайворонський  

Петро Євгенович 

- вчитель історії НВК-1, голова краєзнавчого 

товариства "Оберіг" (за згодою) 

 

Дегтяр 

Алла Василівна 

 

- викладач вищої категорії КПСМНЗ 

«Покровська музична школа 

ім.М.Д.Леонтовича», керівник Народного 

ансамблю «Гармонія» (за згодою) 

 

Касьяненко 

Володимир Іванович 

- член правління громадської організації 

«Покровське літературне об’єднання 

письменників, краєзнавців та творчих 

мешканців громад «Сфера» (за згодою) 

 

Квітка  

Ольга Іванівна 

- громадський діяч, член Всеукраїнського 

жіночого товариства ім.О.Теліги (за 

згодою) 

 

Носач 

Олена Олексіївна 

- спеціаліст І категорії відділу з питань 

інформаційної та внутрішньої політики 



міської ради  

Пилипенко 

Наталія Едуардівна 

- голова ГО «Суцвіття» (за згодою) 

 

 

Червяковська  

Людмила Григорівна 

- директор КПСМНЗ «Покровська музична 

школа ім.М.Д.Леонтовича»  

 

Чурак 

Світлана 

- вчитель української мови НВК-1  

(за згодою) 

 

Шинкаренко 

Ірина Валентинівна 

- учитель історії ЗОШ №12, членкиня 

Мирноградського міського осередку НСКУ 

«Старий рудник» (за згодою) 

 

Шинкаренко 

Юрій Олександрович 

 

- викладач вищої категорії КПСМНЗ 

«Покровська музична школа 

ім.М.Д.Леонтовича», методист, композитор 

творчого об’єднання Донеччини (за згодою) 

 

Яцюк 

Микола Миколайович 

- старший викладач кафедри історії та права 

Гірничого факультету ДонНТУ, голова 

НІКО «Спадщина» (за згодою) 

 

 

                                  

Керуючий справами  

виконкому ради                                                                   А.Жук   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 3 

до розпорядження міського голови 

від_18.02.2020 № 95рг 

     

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення загальноміського відкритого конкурсу  

на написання проекту Гімну міста Покровська 

 

1. Загальні положення 

 

1.1 Загальноміський відкритий конкурс на написання проекту Гімну міста 

Покровська (далі – Конкурс) проводиться за ініціативою Покровської міської ради. 

1.2 Конкурс проводиться з метою введення нового символу міста; 

виявлення творчих особистостей м. Покровська; зміцнення взаємодії населення 

заради миру та майбутнього нашого міста.  

1.3  Завданням конкурсу є: 

- підтримка творчої діяльності населення;  

- сприяння творчому спілкуванню; 

- виховання любові до свого міста – патріотизм; 

- пропаганда культури та історії міста; 

- закріплення дружніх стосунків населення м. Покровська. 

1.4 До участі в організації та проведенні даного Конкурсу можуть 

залучатися представники органів місцевого самоврядування, громадські 

об’єднання, підприємства, установи і організації всіх форм власності та фізичні 

особи. 

1.5 Дане Положення про проведення Конкурсу створює єдині вимоги щодо 

порядку обрання музичного твору (текст+музика) гімном міста Покровська. 

1.6 Гімн міста Покровська – характерна пісня, яка розкриває, зміцнює та 

підкреслює образ міста Покровська, носить закличний та урочистий характер (далі 

– Гімн).  

1.7 Гімн слугує елементом мистецької ідентифікації міста Покровська, 

виконує функції звукового (мелодійного) логотипу, який доповнює офіційну 

територіальну символіку міста (герб, прапор). 

1.8 Гімн рекомендовано має відображати історичний розвиток міста, галузі 

виробництва та основні підприємства міста. 

1.9 Гімн може виконуватися під час проведення урочистостей, культурно-

масових заходів на місцевому, національному та міжнародному рівнях тощо. 

1.10 Текст Гімну створюється державною мовою. 

1.11 Затверджений проект, який переміг у Конкурсі, стає власністю 

Покровської територіальної громади.   

 

2. Організаційний комітет  

 

2.1 Для підготовки та проведення Конкурсу створено організаційний 

комітет (далі – Оргкомітет). 



2.2 До складу Оргокомітету входят працівники сфери культури і туризму, 

представники органів місцевого самоврядування, представники творчих спілок, 

композитори, музичні та міські діячі. 

2.3 Персональний склад Оргкомітету затверджується окремим додатком до 

розпорядження міського голови. 

2.4 Оргкомітет Конкурсу: 

- оприлюднює інформацію про терміни проведення Конкурсу; 

- повідомляє учасників про початок Конкурсу та результати; 

- забезпечує висвітлення подій Конкурсу в ЗМІ; 

- залишає за собою право на редагування тексту та музики після відбору 

найкращих (не більше трьох) проектів; 

- забезпечує професійним виконанням та записом аудіосупроводу Гімну 

після визначення остаточного переможця в Конкурсі; 

- виконує інші функції, необхідні для організації та проведення 

Конкурсу. 

 

3. Конкурсна комісія 

 

3.1 Для оцінювання майстерності учасників Конкурсу та визначення 

переможців створено конкурсну комісію (далі – Комісія). 

3.2 Персональний склад Комісії затверджується окремим додатком до 

розпорядження міського голови. 

3.3 До  складу Комісії входять представники органів місцевого 

самоврядування, працівники відділу культури, туризму та охорони культурної 

спадщини міської ради, фахівці в сфері культури, краєзнавства, представники 

творчих спілок, історики, музичні та міські діячі. 

3.4 Основною формою роботи конкурсної комісії є засідання. 

3.5 Засідання комісії є правочинним, якщо на ньому присутні не менш як 

дві третини його складу. 

3.6 Рішення комісії приймається відкритим голосуванням більшістю 

голосів присутніх на засіданні членів комісії. У випадку, коли при голосуванні 

результати розподілилися порівну, голос головуючого на засіданні комісії є 

вирішальним. 

3.7 Комісія відбирає не більш ніж три варіанти та рекомендує міській раді 

на розгляд. Депутати міської ради шляхом простого голосування обирають 

остаточного переможця в Конкурсі. 

3.8 Рішення Комісії оформлюється протоколом. 

3.9 Рішення Комісії є остаточним і не підлягає оскарженню.  

 

4. Умови участі у Конкурсі 

 

4.1 Конкурс є відкритим. 

4.2 До участі у Конкурсі запрошуються всі бажаючі. 

4.3 У конкурсі беруть участь автори незалежно від професійного рівня, віку 

та громадянства, які надають до участі у конкурсі власний твір. 

4.4 Один учасник може подати не більше двох авторських (або створених 

спільно) робіт. 

4.5  Вік учасників Конкурсу: необмежений. 



4.6 На Конкурс приймаються авторські (або створені спільно) музично-

поетичні твори (далі – твір) тривалістю до трьох хвилин. 

4.7 Текст твору повинен відображати минуле і сьогодення міста 

Покровська, його внесок в історію.  

4.8 Твори, оформлені з використанням ненормативної лексики, текстів, 

що містять заклик до релігійної, расової або міжнаціональної ворожнечі, 

насильства не розглядаються. 

4.9 Твори, подані після дати кінцевого терміну подання робіт, до участі в 

конкурсі не допускаються, та конкурсною комісією не розглядаються. 

4.10 Для участі у Конкурсі учасники подають заявку за формою, що 

додається. 

4.11 Для участі у Конкурсі претенденти подають твори у наступній формі: 

аудіо запис готової виконаної пісні, достатнім для сприйняття мелодії та характеру 

пісні.  

4.12 Подача проектів здійснюється у електронному вигляді, конкурсні 

матеріали надсилаються на електронну адресу: pokrovskcultura@ukr.net або у 

паперовому вигляді за місцезнаходженням відділу культури, туризму та охорони 

культурної спадщини Покровської міської ради:  

м. Покровськ вул. Європейська буд.22 (приміщення центральної бібліотеки 

ім. Т.Г.Шевченко); 

контактний телефон: 0665443916 

 

4.13 Формат подачі аудіо-матеріалів: mp3 або WAV. Формат текстових 

матеріалів – .doc, .txt, .pfd тощо.  

4.14 Оргкомітет не несе відповідальності за несвоєчасне надходження, 

втрату чи пошкодження заявки. 

4.15 Факт подання конкурсної роботи до участі у Конкурсі означає 

ознайомлення та повну згоду учасників з Положенням про Конкурс. 

 

5. Порядок проведення Конкурсу 

 

5.1 Дата проведення: з 01.03.2020 р. по 15.05.2020 р. 

5.2 Кінцевий термін подання конкурсних робіт на участь у Конкурсі –     

15 травня 2020 року. Організаційний комітет залишає за собою право продовжити 

строки на подання конкурсних робіт. 

5.3 Для виконання роботи учасник Конкурсу використовує власні 

матеріали за потреби (папір, аудіоносій та ін.). 

5.4 Для участі у конкурсі учасник Конкурсу подає власний реквізит 

(аудіозапис та ін.). 

5.5 Конкурс проводиться в два етапи: 

1) Перший етап Конкурсу – відбірковий. В рамках першого етапу 

здійснюється відбір найкращих (не більше трьох) проектів. Узгодження взаємних 

зобов’язань між авторами та співавторами (за наявністю) відібраних для участі 

проектів та Оргкомітетом. 

 

2) Другий етап Конкурсу – фінальний. Протягом другого етапу проводиться 

презентація найкращих проектів та винесення рішення Покровською міською 

радою. 

mailto:pokrovskcultura@ukr.net


5.6 Оргкомітет забезпечує висвітлення подій конкурсу в ЗМІ. 

 

6. Фінансування Конкурсу 

 

6.1 Фінансування Конкурсу здійснюється за рахунок бюджетних коштів. 

6.2 Участь у конкурсі БЕЗКОШТОВНА.  

 

 

Керуючий справами 

виконкому ради    А.Жук 

 

 

Положення про проведення загальноміського відкритого конкурсу на написання 

проекту Гімну міста Покровська підготовлено відділом культури, туризму та 

охорони культурної спадщини міської ради. 

 

 

Начальник відділу культури,  

туризму та охорони культурної  

спадщини міської ради          К.Тумасова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до Положення про проведення  

загальноміського відкритого  

конкурсу на написання проекту  

Гімну міста Покровська 

(пункт 11 розділ 4) 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 

у загальноміському відкритому конкурсі  

на написання проекту Гімну міста Покровська 

 
 Автор слів Співавтор 

(за наявністю) 

Композитор Співкомпозитор 

(за наявністю) 

 

П.І.Б. (повністю) 

 

    

Дата 

народження 

    

 

Адреса (країна, 

область, район, 

місто) 

 

    

Телефон 

(обов’язково) 

    

  

Е-mail 

(обов’язково) 

    

 

Сфера 

діяльності 

(місце роботи, 

професія і т.д.) 

 

    

 

 

Я, _____________________________________________________________, є автором  

 

робіт, поданих мною для участі у загальноміському відкритому конкурсі на написання 

проекту Гімну міста Покровська. Я, як автор поданого проекту, дозволяю організаційному 

комітету та конкурсній комісії використовувати їх в підготовці та виданні інформаційних 

матеріалів, публікацій, соціальній рекламі, тощо з посиланням на моє авторство. 

Погоджуюсь з усіма умовами проведення Конкурсу. 

 

 

Дата         Підпис 

 

 
*Заявка заповнюється розбірливо та подається разом з матеріалами проекту. 

*Якщо проект, що подається для участі у конкурсі, виконано групою авторів, у заявці зазначаються 

відомості про кожного із співавторів. 

(П.І.Б.) 


