
 
 

                                                                                     Додаток  

                                                                                     до рішення виконкому 

                                                                                     від 19.05.2020 р.  № 103/0/9-20   

    

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про  конкурс  відеороликів в рамках Днів Сталої Енергії  

Покровської територіальної громади 

 

 

1. Загальні положення  

 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Угоди Мерів,  Програми 

енергозбереження та енергоефективності Покровської територіальної громади 

на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням селищної ради від 19.02.2019 року №  

Р-747-32/VІІ   (в  редакції     рішення    селищної    ради   від  26.02.2020 року  

№ Р-1455-52/VІІ).  

 

1.2. Конкурс відеороликів (далі - Конкурс) проводиться з метою просування 

ініціатив Європейського Союзу, підвищення обізнаності учнівської, 

студентської молоді та батьківської громадськості  Покровської  об’єднаної 

територіальної громади  щодо питань в сферах енергозбереження, 

енергозаощадження, адаптації до змін клімату, підтримки інтелектуально та 

творчо обдарованих учнів закладів загальної середньої освіти, позашкільної 

освіти Покровської селищної ради та Ордена «Знак Пошани» Вищого 

професійного училища № 75,  стимулювання активної діяльності та визнання 

заслуг молоді. 

 

1.3. Організатором Конкурсу є відділ з питань комунальної власності, житлово-

комунального господарства, благоустрою та інфраструктури виконавчого 

комітету Покровської селищної ради, співорганізатором – відділ освіти, молоді 

та спорту виконавчого комітету Покровської селищної ради. 

 

1.4. Використання та обробка персональних даних, одержаних з метою 

виконання цього Положення, здійснюється згідно з вимогами Закону України 

«Про захист персональних даних». 

 

2. Учасники Конкурсу 

 

2.1. Учасниками Конкурсу можуть бути авторські колективи, члени яких 

зареєстровані на території населених пунктів Покровської територіальної 

громади, з числа учнівської і студентської молоді загальноосвітніх навчальних 

закладів та Ордена «Знак Пошани» Вищого професійного училища № 75 у складі 

від 1 до 3 осіб. 

 

    3. Термін проведення Конкурсу 



 

3.1. Конкурс проводиться з 20 травня 2020 року по 20 червня 2020 року, 

поетапно: 

I-й етап - відбірковий (заочний), з 20 травня 2020 по 15 червня 2020 

року включно, передбачає подання до відділу з питань комунальної власності, 

житлово-комунального господарства, благоустрою та інфраструктури 

виконавчого комітету Покровської селищної ради (смт Покровське, вул. 

Центральна, буд. 20, контактний телефон (066) 369 12 06, e-mail: 

pocrowskagkh@ukr.net)  заявок на участь у Конкурсі та конкурсних 

короткометражних відеороликів; 

II-й етап – відбірковий (заочний), з 15 червня 2020 року по 19 червня 2020 року 

включно, подані на Конкурс відеоролики оприлюднюються на офіційній 

сторінці  Покровської селищної ради в Facebook, де відбувається голосування 

користувачів мережі;                                                             

III-й етап - фінальний (заочний) – 20 червня 2020 року, проходить у приміщенні 

Покровської селищної ради (смт Покровське, вул. Центральна, буд. 20, сесійна 

зала), підведення підсумків Конкурсу, відзначення учасників і переможців 

Конкурсу. 

  

4. Умови проведення конкурсу 

 

4.1. Конкурс проводиться в умовах та з урахуванням вимог карантинних 

обмежень, встановлених постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 

2020 р. №  211 «Про запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» з 

використанням засобів дистанційного спілкування. 

 

4.2. До участі в Конкурсі допускаються відеоролики, що висвітлюють наступні 

теми: 

- вплив життєдіяльності людства на навколишнє середовище: «Озирнися 

довкола! Природа підказує шляхи вирішення проблем урбанізації!» тощо; 

-  «Екологічний транспорт  - крок в чисте майбутнє»; 

- застосування джерел відновлювальної енергії: «Сонце, вітер та вода – наші 

надійні помічники» тощо;   

- впровадження інноваційних технологій, ощадне ставлення до енергетичних 

ресурсів: «Мій екодім» тощо; 

- мотивація до ефективного використання природних енергетичних ресурсів: 

«Раз краплина, два краплина – збережемо ціле озеро!» тощо;           ; 

- поводження із сміттям – переробка, утилізація: «Сміттю не місце поруч з нами! 

Знайдемо йому спосіб застосування!» тощо; 

- зміни клімату та адаптація до них: «Біорізноманіття має бути!», «Зима - без 

снігу, літо - без дощу. Маємо щось зрозуміти!» тощо. 

 

4.3. До участі у Конкурсі допускаються відеоролики, створені у наступних 

жанрах: 

- відеокліп; 

- анімаційний фільм; 
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- слайдшоу з авторських малюнків, фотозображень. 

 

4.4. Кожний   авторський колектив може представити на Конкурс лише один 

відеоролик. 

 

4.5. Авторський колектив самостійно  визначає  жанр відеоролика. 

 

4.6. Відеоролики подаються у форматах: AVI, MPEG-4, MJPEG, MOV, MP-4 з 

роздільною здатністю не менше 720х480. 

 

4.7. Хронометраж  відеоролика  в будь- якому жанрі не повинен перевищувати   

3 хвилини. 

 

4.8. Відеоролик має бути власної розробки авторського колективу. Не 

допускається використання відеоролика, запозиченого з Інтернету. 

 

4.9. Відеоролик може бути відзнятий будь-якими доступними для авторського 

колективу засобами (за допомогою професійної або непрофесійної відеокамери, 

фотоапарату, смартфону, мобільного телефону тощо). 

 

4.10. Під час зйомки та відеомонтажу авторський колектив може 

використовувати будь-які спеціальні програми, методи, способи та інструменти 

створення, наповнення і оформлення відеоматеріалу. 

 

4.11. Для словесного і музичного оформлення відеороботи можуть бути 

використані особисті вірші, пісні, музичні композиції тощо. 

 

4.12. Відеоролики не повинні містити ненормативну лексику, заклики 

протиправного характеру, інформацію порнографічного характеру, відомості, 

що порушують загальноприйняті етичні норми та норми моралі. 

 

 4.13. Для участі у Конкурсі авторському колективу необхідно  подати наступні 

матеріали: 

- заявку в електронному вигляді без скорочень, абревіатур за встановленою 

формою, що додається; 

- медійний твір (відеоролик)  

на e-mail:  pocrowskagkh@ukr.net . 

 

4.14. Подані на конкурс відеороботи розміщуються відділом загально-

організаційного забезпечення виконавчого комітету Покровської селищної ради  

для ознайомлення та оцінювання громадськістю Покровської об’єднаної 

територіальної громади на офіційній сторінці в мережі Facebook «Покровська 

об’єднана територіальна громада».                                                             

 

4.15. Відеоролики, подані для розгляду після встановленого кінцевого терміну 

подачі -15 червня 2020 року, до участі у Конкурсі не допускаються. 
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    5. Журі  Конкурсу 

 

5.1. Конкурсні  роботи оцінює журі,  персональний склад якого затверджується 

окремо розпорядженням селищного голови. 

 

5.2. Для роботи в складі журі конкурсу запрошуються діячі культури і мистецтв, 

спеціалісти в галузі  Інтернет-технологій, фахівці підприємств традиційної та 

альтернативної енергетики, представники структурних підрозділів виконавчого 

комітету Покровської селищної ради, громадських організацій тощо. 

 

5.3. Журі конкурсу оцінює роботи за такими  критеріями: 

- оригінальність задуму; 

- ступінь реалізації задуму; 

- відповідність заданій тематиці; 

- пізнавальна інформативність сюжету; 

- технічна якість роботи. 

 

5.4. Журі визначає переможця Конкурсу у кожному жанрі. 

 

5.5. Оцінювання робіт проводиться в два етапи: 

5.5.1. безпосередньо журі; 

5.5.2. за допомогою голосування в мережі  Facebook. 

 

5.6. Переможці конкурсу, визначені за рішенням журі, отримують грошову 

винагороду та нагороджуються грамотами Покровської селищної ради. 

 

5.7. Учасники  Конкурсу, які не посіли призові місця, нагороджуються за участь 

грамотами виконавчого комітету селищної ради.    

 

5.8. Відеоролик, який отримає максимальні оцінки від журі та за незалежним 

оцінюванням користувачів мережі  Facebook, отримує  Grand Prix. 

 

5.9.  Відеоролики (переможці конкурсу), за згодою авторів, будуть розміщені на 

сайті Покровської об’єднаної територіальної громади для використання в 

рекламній та інформаційно-освітній діяльності з питань енергозбереження та 

адаптації до змін клімату. 

  

6. Фінансування Конкурсу 

 

6.1. Фінансування Конкурсу здійснюється відділом освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету Покровської селищної ради, спонсорами конкурсу та з 

інших джерел не заборонених законом. 

 

Виконуюча повноваження селищного голови                                 І.В. Швидь  



Заявка 

на участь в конкурсі відеороликів 

команди _________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(найменування навчального закладу) 

  

№ 
ПІБ 

учасників 

Дата 

народження 

(повністю) 

Назва 

закладу, де 

навчається 

учасник 

Контактний 

телефон 

Домашня 

адреса, місце 

реєстрації 

учасників 

Назва 

відеороли

ка 

Жанр, в 

якому 

представлени

й відеоролик 

               

               

               

               

               

               

               

                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 
 


