
 

 

               ПОЛОЖЕННЯ  

про фестиваль вуличного мистецтва  

          «Street Art and Music Festival»  

у Деснянському районі м. Києва 

 

 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Це Положення визначає порядок проведення Фестивалю вуличного 

мистецтва «Street Art and Music Festival»  у Деснянському районі міста Києва. 

 

1.2. Організаторами Фестивалю вуличного мистецтва « Street Art and Music 

Festival» є Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація та 

Управління культури Деснянської районної в місті Києві державної 

адміністрації.  

 

1.3. Фестиваль вуличного мистецтва «Street Art and Music Festival» (далі – 

Фестиваль)  є неприбутковим проєктом.  

 

1.4. Метою Фестивалю є: 

- популяризація кращих зразків сучасної творчості у жанрі авторської 

пісні; 

- розвиток творчого потенціалу авторів та формування культури громади; 

- виявлення та підтримка обдарованих авторів, композиторів і виконавців, 

майстрів з декоративно-прикладного мистецтва, які розвивають традиції 

в жанрі авторського та народного  мистецтва; 

- обмін досвідом авторів, композиторів і виконавців авторської творчості, 

підвищення їх творчої майстерності. 

 

1.5. Інформація про проведення Фестивалю розміщується на офіційному веб-

сайті Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.   

 

1.6. Під час проведення Фестивалю обробка персональних даних учасників 

здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист 

персональних даних». 

 

1.7. Надаючи організаторам свої дані в паперовій або електронній формі, 

приватна чи юридична особа тим самим дає згоду на обробку персональних 

даних на таких умовах: 

- персональні дані оброблятимуться з метою проведення Фестивалю, 

підготовчої роботи до нього, а також з метою інформування учасників про 

новини Фестивалю і про заходи, які проходитимуть в його рамках; 

- організатор оброблятиме лише персональні дані, вказаної особи, яка їх 

надала; 



- згода на обробку даних може бути відкликана за заявою, направленою 

на електронну адресу: kyltyra_drda@ukr.net. 

 

1.8. Учасниками Фестивалю можуть стати усі бажаючі :  

- поети, композитори, автори пісень, аматори авторської пісні, майстри з 

декоративно-ужиткового мистецтва; 

-         мешканці району та гості міста; 

-        гості, запрошені організаторами фестивалю. 

 

 

II. Порядок проведення Фестивалю вуличного мистецтва  

«Street Art and Music Festival» 

 

2.1.  Фестиваль проводиться у Деснянському районі м. Києва у першу суботу 

жовтня.   

 

2.2.  Обов’язкова попередня реєстрація учасника.   

 

2.3. Документи, надіслані до Оргкомітету Фестивалю, учаснику не 

повертаються.  

 

2.4. Вік учасників Фестивалю не обмежений. 

 

2.5. У рамках Фестивалю проводяться майстер-класи, творчі зустрічі з 

діячами мистецтв, пленери, тематичні фотозони, графіті у відведеній та 

облаштованій зоні та ін.  

 

 

III. Умови та проведення Фестивалю вуличного мистецтва 

«Street Art and Music Festival» 

 

3.1. Формат Фестивалю: 

-  учасники презентують свою творчість на різних тематичних локаціях;  

- кожен учасник Фестивалю самостійно забезпечує себе технічними 

засобами. 

 

3.2. Локації: 

- Love Music – територія класики та сучасної музики; 

- Rock Music – територія рок виконавців; 

- Folk музика – виступ фольклорних дорослих та дитячих колективів; 

- віртуози-виконавці – виступ виконавців інструментальної музики;  

- JAZZ – територія джазового направлення; 

- Street-art локація;  

- театральна зона; 

- зона караоке; 

- зона читача; 

- фотозона; 

- пленерна зона; 
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- локація майстер-класів; 

- лекційна зона. 

 

3.3. Для участі у Фестивалі потрібно подати заявку до 30 вересня на 

електронну адресу: kyltyra_drda@ukr.net.  

 

3.4. Творчу програму Фестивалю буде складено за заявками, про що 

учасників буде повідомлено заздалегідь.  

 

3.5.  Місце, дата та час проведення Фестивалю визначається щороку наказом 

Управління культури Деснянської районної в місті Києві державної 

адміністрації. 

 

        Організатор: 

Управління культури Деснянської 

районної в місті Києві  

державної адміністрації  

м. Київ, просп. В. Маяковського, 29 

тел.545-08-63, 515-96-01 

e-mail: kyltyra_drda@ukr.net 

 

 

 

Начальник Управління                                                            Ігор ЗАКОМІРНИЙ 
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