рдйоннА в MIсTI ки€вI
]
дЕснянсъкА
r

дЕP)кАвнА АдNIIнIстрАц[я
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

/"l . ,tO оюа/
Про проведення

Xn_66

XXIII

районного
дlтеи

Фестивалю творчост1

та молодi з

функuiональними
у себе> у
MicTa Киева
,Щеснянському районi

обмеженнями кПовiр

Вiдповiдно до законiв УкраТни
иваJIю творчостi дiтей

у

себе>

та молод1

у Д""""ському районi

з

MicTa

Киева:

з гliдготовки та проведення
молодi з функчiонаJIьними
XXIII районного Фестивалю творчостi дiтей та
1. Утворити органiзацiйний

KoMiTeT_

обмеженняМикПовiрУсебе>УЩеснянс]коМУрайонiмiстаКисва.
2. Затвердити:

та проведення
органiзацiйного KoMiTery з пiдготовки
з функчiональними
xxIII районного Фестивалю творчостi дiтей та молодi
MicTa Киева, що додасться,
обмеженнями кповiр у себе> у Щеснянському районi
2.|. Склад

2.2.ПланпiДготовкиТапроВеДенняХхIIIрайонногоФестивалю
<Повiр у себе> у
та молодi з функчiона-гrьними обмеженнями
творчостi
дiтей
Киева, що додаеться,
щеснянському районi MicTa

2.3.ПоложенняпроХХIIIрайоннийФестиВаJIЬТВорчосТiдiтейтамолоДi
себе> у .Щеснянському районi MicTa
з функцiонzшьними обмеж.r""r" кПовiр у
Киева, що додаеться,

з громадськiстю та
з. Вiддiлу з питань внутрiшньот полiтики, зв'язкiв
в установленому порядку
засобами майвоi iнформачii' забезпечити

оприлюднення цього розпорядження

на

офiчiйному iнтернет-порталi

адмiнiстрацiт,
деънянськоi районноi в MicTi Киевi державноi

на першого
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти

адмiнiстрачiТ
заступника голови ,Щеснянськоi районноi'- в MicTi Киевi державноТ
I. Алекссснко.

Голова

,.Щмитро

PATHIKOB

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження

районноi

в

,i"li.

Щеснянськоi

Кисвi

6/5
склАд

органiзацiйного KoMiTeTy
з пiдготовки та проведення XXIII районного Фестив€Lлю творчостi
дiтей та молодi з функцiональними обмеженнями
кПовiр у себе> у Щеснянському районi MicTa Кисва

Алексеенко

Iрина Миколаiвна

перший заступник голови Щеснянськоi районноТ
в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii,
голова органiзацiйного KoMiTeTy

чунАрьов

директор I_{eHTpy

Анатолiй Васильович

АльтмАн
Щмитро Володимирович

соцiально-психологiчноi
реабiлiтацii дiтей та молодi з функцiональними
обмеженнями .Щеснянського району MicTa Кисва,
заступник голови органiзацiйного KoMiTeTy

директор Щеснянського районного у м. Киевi
центру соцiальних служб для ciM'i, дiтей та
молодi,
секретар органiзацiйного KoMiTeTy

ЗАКОМIРТЛ,Й

начаJIьник Управлiння культури Щеснянськоi
районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii

МАКАРЕВИЧ
Наталiя Володимирiвна

головний спецiалiст вiддiлу позашкiльноi освiти
та виховання Управлiння освiти ЩеснянськоТ
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрачii

ниllшор

голова громадськоТ

Iгор Миколайович

Олег Петрович

органiзацiТ <<Киiвська
MicbKa спiлка BeTepaHiB АТО Щеснянського

району> (за згодою)

оврАс

тетяна Миколаiвна

директор Щентралiзованоi бiблiотечноi системи
.Щеснянського району MicTa Киева (за згодою)

сЕмЕнюк

заступник директора Територi€ulьного

Людмила Володимирiвна

соцiального обслуговування
району MicTa Киева

центру
Щеснянського

тАдлJI
Iрина Петрiвна

ФIЛОНЕНКО
Анастасiя

Володимирiвна

Начальник Управлiння
соцiального захисту населення

нача_пьник вiддiлу з питань внутрiшньоТ
полiтики, зв'язкiв з громадськiстю та засобами
MacoBoi iнформаuii ЩеснянськоТ районноТ
в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
нач€шьник Управлiння соцiального захисту
населення ,Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi

державноТ адмiнiстрацiТ

Анастасiя ФIЛоНЕНКо

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження .Щеснянськоi
районноi в MicTi Киевi
д

6/'

в

плАн

пiдготовки та проведення XXIII районного Фестивалю творчостi
дiтей та молодi з функцiональними обмеженнями <Повiр у себе>
у Щеснянському районi MicTa Киева
Назва заходу

J\b

пlп
1

Вiдповiдальний

Засiдання органiзацiйного KoMiTeTy

пiдготовки

та

з

проведення XXIII

Альтман

TepMiH

l.В.

1

8.

10.2021

районного Фестивалю творчостi дiтей
та молодi з функцiональними

обмеженнями <Повiр

у

себе>

Щеснянському районi MicTa Кисва

у

2.

Пiдготовка вiдеоматерiалiв, що мiстять
привiтання адресованi учасникам
Фестивалю творчостi дiтей та молодi з
функцiональними обмеженнями кПовiр
у себе> у Щеснянському районi MicTa
Кисва, а також концертних HoMepiB
учасникiв заходу

а

Укладання договорiв

J.

на закупiвлю
послуг згiдно з
витрат на 2021r piK,

ToBapiB та

кошторисом
передбачених

на

Чунарьов А.В.

до 20.10.202l

Чунарьов А.В.

до 20. |0.202|

Чунарьов А.В.

до

проведення

Фестивалю творчостi дiтей та молодi з
функцiональними обмеженнями <Повiр
у себе> у Щеснянському районi MicTa
Киева
4.

Пiдготовка сценарiю Фестиваltю
творчостi дiтей та молодi з
функцiональними обмеженнями <Повiр
у себе> у Щеснянському районi MicTa
Киева пiд назвою <CBiT сiм'i>>

18.

|0.202]l

Запис онлайн вiдео

2

з

привiтаннями
учасникiв Фестивалю творчостi дiтей та
функцiональними
себе> у
обмеженнями <Повiр
Щеснянському районi MicTa Киева

Тадля I.П.

до 20. |0.202]r

6.

Оформлення творчих робiт, якi булуть
представленi в рамках програми
Фестивалю творчостi дiтей та молодi з
функцiона_пьними обмеженнями <Повiр
у себе> у ,Щеснянському районi MicTa
Кисва

Чунарьов А.В.

до 20.|0.202]l

1.

Проведення виставки робiт учасникiв
Фестивалю творчостi дiтей та молодi з
функцiоншIьними обмеженнями <Повiр
у себе> у Щеснянському районi MicTa
Кисва в бiблiотецi J\b 1 15 для дiтей

Чунарьов А.В.

25.|0.202|
26,10.2021
27.|0,202]'
28.|0,2021

Альтман Щ.В.

25.10.202|

5.

молодi

з

у

I-{ентральноi бiблiотечноi системи
Щеснянського району MicTa Кисва за
адресою: MicTo Киiв, вулиця Оноре де
Бальзака, будинок

8.

JrГs

28

Транспортування творчих робiт

учасникiв Фестивалю творчостi дiтей та
функцiональними
обмеженнями <Повiр
себе> у
Щеснянському районi MicTa Кисва за
адресою розмiщення виставки

молодi

з

у

9,

Пiдготовка спискiв

учасникiв
Фестивалю творчостi дiтей та молодi з
функцiон€Lльними обмеженнями
<Повiр у себе> у Щеснянському районi
MicTa Киева

Чунарьов А.В.

до

18.

|0.202I

10.

Органiзацiя онлайн ресстрацii учасникiв

Чунарьов А.В.

до

18,

|0.202l

Фестивалю творчостi дiтей

молодi

з

та

Альтман

Щ.В,

функцiональними

обмеженнями <Повiр у себе> у
Щеснянському районi MicTa Кисва на
пiдставi поданих ними заявок

11

Пiдготовка iнформацiйних матерiалiв
Фестивалю
щодо проведення

Тадля I.П.
Чунарьов А.В.

до 20.10,202l

творчостi дiтей та

з

молодi з

функцiонuшьними
<Повiр у себе> у !еснянському районi
MicTa Кисва для пода_пьшого ix
розмiщення в засобах масовоI
обмеженнями

Альтман

!.В.

iнформацii

|2.

.Щемонстрацiя

фiльму

творчостi для дiтей

функцiональними

<Фестиваль

та молодi

з

обмеженнями
<Повiр у себе> пiд назвою <CBiT ciM'T>

13.

Нагородження

представникiв
учасникiв Фестивалю

колективiв
творчостi дiтей

та молодi

Тадля I.П,
Чунарьов А.В,

28.|0.202l

Чунарьов А.В.

28.|0.2021

з

обмеженнями <Повiр
Щеснянському районi MicTa

функцiон€LгIьними

у себе>
Кисва

у

Начальник Управлiння
соцiального захисту населення

Анастасiя ФIЛоНЕНКо

ЗАТВЕРД)IGНО

Розпорядження !еснянськоТ
районноi в MicTi Киевi

д

в

6/'

положЕннrI

про XXIII районний ФестивЕuIь творчостi

дiтей та молодi з функцiональними обмеженнями <Повiр у себе>
у
MicTa
Кисва
Щеснянському районi
I. Загальнi положення

Районний Фестиваль творчостi дiтей та молодi з
функцiональними
обмеженнями <повiр у себе> у !еснянському
раионi MicTa Кисва

(далi

-

Фестиваrrь) проводиться щороку.
Мета проведеНня: виявЛеннЯ та розкРиття творчого потенцiалу лiтей та
молодi
iнвалiднiстю; пiдтримка та розвиток
творчих здiбностей;
формування у громадськостi та засобах масовоi iнформацii' неупередженого
ставлення до дiтей з iнвалiднiстю; популяризацiя iдеТ iнклюзивного суспiльства
- суспiльства рiвних можливостей.
Фестиваль проходить у 3 етапи:
1 етап (органiзацiйний)
- збiр iндивiдуальних i групових заявок на участь
у Фестивалi, збiр творчих робiт;
2 етап- виставка Bcix творчих робiт учасникiв;

з

з

етап (заключний)
нагородження учасникiв.

iх

-

вистава та святковий концерт в режимi онлайн,

II. Органiзатори Фестивалю

Органiзаторами Фестивалю с:
- ЩеснЯнська районна в MicTi Кисвi державна адмiнiстрацiя;
обмеженнями Щеснянсьпоiо району MicTa Кисва;
- !еснянський районний у м. Киевi центр соцiальних служб для ciM'i,
дiтей та молодi.
функцiон€Lпьними

III. Учасники Фестив€uIю

Учасниками Фестивалю можуть бути дiти та молодь з
функцiональними
обмеженнями,
якi мешкають на територiij Щеснянського
району.'
Учасники Фестив€цю розподiляються на двi BiKoBi категЪрii:
- кдiти>> - BiKoM до 18 poKiB;
- ((молодь) - BiKoM вiд 18 до 35 poKiB.

!о
роботи.

2

участi у Фестивалi допускаються колективнi та iндивiДуальнi творчi
IV. Види творчостi

Вокально-хоровий:
- сольне виконання;
1.

-

-

-

-

_

-

-

_

-

Д}ет;

вок€шьно-iнструмент€ulьнi
ансамблi;
хор;
iнтегРованиЙ вистуП (за учасТi
учасниКа(кiв)
без iнвалiдностi.

з iнвалiднiстю

та партнера(iв)

2. Хореографiя:
солiсти;
дует/пара;
колектив;
lнтегрований виступ (за участi
учасника(кiв)
без iнвалiдностi.

з

iнваrriднiстю та партнера(iв)

3. Iнструменталiсти:
солiсти;
ансамблi до 4 осiб (включно);
ансамблi 5 та понад 5 осiб;
iнтегрований виступ (за участi
учасника(кiв)
без iнвалiдностi.

з

iнвалiднiстю

та

партнера(iв)

4. Виконавче мистецтво:

декламацiя;
жестова пiсня - соло;
_ акторська майстернiсть;
оригiнальний жанр;
ryмористичний жанр;
iнтегрОваниЙ вистуП (за
учасТi учаснИка(кiв)
без iнвалiдностi.

-

5, АвторсьКа

з iнвалiднiстю

та партнера(iв)

поезiЯ та проза (в надруКованомУ виглядi,
пiдписана: автор,

BiK, район):
авторська поезiя;
- авторська проза;
- публiцистика (в надрукованому виглядi, пiдписана: автор,
BiK, район);
- гумористичний жанр;
- iнтегрованиЙ виступ (за участi учасника(кiв) з iнвалiднiстю
та партнера(iв)
без iнвалiдностi.

_

6. Образотворче мистецтво:

-

з

живопис (полотно, картон, дерево, олiя, акрил, темпера);
- графiка (папiр, акварель, ТУШ, пастель, олiйна пастель, олiвець та iнше);
iнтегрованиЙ виступ (за участi
учасника(кiв) з iнвалiднiстю
партнера(iв)
без iнвалiдностi.

-

та

7.

!екоративно-ужиткове мистецтво (надасться не бiльше 2
робiт вiд
учасника):
- робота з природного матерiалу;
- вироби з бiсеру;
- робота з тканиною;
- робота з ниткою;
- робота з паперу;
- лiплення;
- новаторська номiнацiя;
- lнтегрОваниЙ вистуП (за учасТi учасника(кiв) з iнвалiднiстю та партнера(iв)
без iнвалiдностi.

8. Аудiовiзуальне мистецтво:

-

фото;
експериментаJIьне вiдео;
- номiнацiя (через окремий мiський конкурс з компанiсю Microsoft);
-- 'r
та ведення власних сайтiв, блогiв i онлайн товариств);
(за учасТi учасниКа(кiв) з iнвалiднiстю та
партнера(iв)

9.

Нерукотворне мистецтво (входять
роботи з образотворчого,
декоративно ужиткового, аудiовiзуЕLльного мистецтва, якi зробленi
учасником
не руками):
iнтегрований виступ (за учасТi
учасника(кiв) з iнвалiднiстю та партнера(iв)
без iнвалiдностi.

-

l0, Блоги.i онлайн товариства (прiоритет тема: ((нез€шежне

з iнвалiднiстю>);

життя людини

- iнтегрОваниЙ вистуП (за учасТi
учасниКа(кiв) з iнвалiДнiстЮ та партнера(iв
без iнвалiдностi.

1. Стартап (прiоритет: засоби реабiлiтацiI, комунiкацii,
засоби,
_

1

допомiжнi
побутовi прилади, меблi, iграшки iouto);
- iнтегрОваниЙ вистуП (за
учасТi учасниКа(пiu) з iнвалiднiстю та партнера(iв)
без iнвалiдностi.
12, Сiмейна номiнацiя (включас
ciM'i).

в себе рiзнi жанри в виконаннi

членiв

4

VI. Заохочення

Bci учасники

ФестивuUIю нагороджуються дипломами та подарунковими

наборами.
передбачаютъся, як iндивiлуальнi заохочення, так i колективнi.

Начальник Управлiння
соцiального захисту населення

Анастасiя ФIЛоНЕНко

