УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 03.03.2017

м. Яремче

№ 43-р

Про організацію підготовки
та проведення у 2017 році
гри «Весна КВНу в м.Яремче»
Відповідно до обласної соціальної програми «Молодь Прикарпаття»
(2016-2020 роки), міської соціальної програми «Молодь Яремчанщини» ( на
2016 – 2020), затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2015 № 232/2015, з метою створення умов для творчого, інтелектуального і духовного
розвитку дітей та молоді, організації їх змістовного дозвілля:
1. Відділу молоді і спорту (Р.Слободян):
1.1.
Забезпечити проведення гри «Весна КВНу в м.Яремче» 21 квітня
2017 року в приміщенні будинку культури м. Яремче.
1.2. Здійснити інформаційні заходи щодо популяризації даного заходу.
2. Затвердити оргкомітет для загальної підготовки та проведення гри
«Весна КВНу в м.Яремче» 21 квітня 2017 року у складі представників
відділів та структурних підрозділів міськвиконкому (додаток 1).
3. Затвердити склад журі (суддівська рада) в кількості п’яти осіб
(додаток 2).
4. Управлінню освіти міськвиконкому (І. Онутчак) забезпечити:
4.1. Організаційну підтримку підготовки та проведення гри «Весна КВНу
в м. Яремче» серед шкільних команд відповідно до положення (додаток 3);
4.2. Участь та довіз по одній команді від кожної школи у цьому заході та
до 01.04.2017 року подання заявок (згідно з визначеною формою) у відділ
молоді та спорту міськвиконкому;
4.3. Підбір чотирьох школярів (2 ведучих, 2 членів лічильної комісії) для
організації проведення заходу.
5. Відділу культури міськвиконкому (О. Кухарук) забезпечити
організаційну підтримку щодо підготовки та надання приміщення, та
технічного обладнання для проведення гри «Весна КВНу в м.Яремче»
21.04.2017р..
6. Фінансовому управлінню міськвиконкому (Г.Бойчук) профінансувати
заходи за рахунок асигнувань, передбачених на виконання міської цільової
програми молодь Яремчанщени на 2016 – 2020 роки в сумі 17300 (сімнадцять
тисяч триста гривень), згідно з кошторисом (додається).

7. Головному редактору часопису Яремчанської міської ради
«Яремчанський вісник» (О.Барановській) результати проведення гри
висвітлити у місцевих засобах масової інформації.
8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого
справами міськвиконкому.
Міський голова

Василь Онутчак

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керуючий справами міськвиконкому
________Олександр Шимко
02.03.2017
Кошторис
видатків, пов’язаних із проведення гри «Весна КВН серед
шкільних команд у в м.Яремче» 21 квітня 2017 року в приміщенні
будинку культури м. Яремче.

- Організація екскурсій для переможців та учасників вище вказаного заходу
відповідно до зайнятих місць - 13500 грн.
- Придбання нагороджувальної атрибутики, поліграфічної продукції та
канцтоварів – 3800 грн.

Разом :

17300 ( сімнадцять тисяч триста гривень ).

Начальник відділу молоді
та спорту міськвиконкому

Роман Слободян

Начальник відділу обліку
і звітності міськвиконкому

Іванна Стефанюк

Додаток 1
до розпорядження
міського голови
від 03.03.2017 № 43-р
Склад
оргкомітету з підготовки та проведення гри
«Весна КВНу в м.Яремче»
Шимко Олександр Васильович

-

керуючий справами
міськвиконкому, голова
оргкомітету

Слободян Роман Дмитрович

-

начальник відділу молоді та
спорту міськвиконкому,
секретар оргкомітету

Кухарук Оксана Василівна

-

начальник відділу культури
міськвиконкому

Онутчак Іван Васильович

-

начальник управління освіти
міськвиконкому

Губарчук Ірина Володимирівна

-

головний спеціаліст відділу
молоді і спорту
міськвиконкому

Керуючий справами міськвиконкому

Олександр Шимко

Додаток 2
до розпорядження
міського голови
від 03.03.2017р. №43-р
Склад
журі (суддівська рада) з визначення переможця гри
«Весна КВНу в м. Яремче»
Губарчук Володимир Михайлович
Слободян Роман Дмитрович

-

секретар міської ради
начальник відділу молоді та
спорту міськвиконкому

Бойко Мирослава Власівна

-

Федюк Дмитро Михайлович

-

директор дитячої школи
мистецтв м.Яремчем
головний спеціаліст
управління освіти
міськвиконкому

Кухарук Оксана Василівна

-

начальник відділу культури
міськвиконкому

Керуючий справами міськвиконкому

Олександр Шимко

Додаток 3
до розпорядження
міського голови
від 03.03.2017р. №43-р
ПОЛОЖЕННЯ
про гру «Весна КВНу в м.Яремче»
учнів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів
І. Загальні положення, мета і завдання конкурсу
1.1. Гра команд КВН (Клуб веселих та найкмітливіших) учнів
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів (далі – конкурс)
проводиться відділом молоді та спорту спільно із управлінням освіти
м. Яремче.
1.2. Конкурс проводиться з метою розвитку дитячого та молодіжного
духовного розвитку, виявлення та підтримки юних обдарувань, їх
цілеспрямованого розвитку та організації змістовного дозвілля учнівської
молоді.
1.3. Завданнями ігор є:
-виховання у дітей та молоді патріотизму, любові до України;
-формування особистості та сприяння становленню соціальної зрілості
молодих громадян України;
-формування в учнівської молоді високих моральних та естетичних
якостей;
-розвиток інтелектуальних здібностей та культури мислення;
-створення атмосфери творчості і змагальності;
-пропаганда та популяризація кращих зразків вітчизняного гумору та
сатири;
-пошук, розвиток і підтримка талановитої, обдарованої учнівської
молоді;
-створення сприятливих умов для прояву та реалізації творчого
потенціалу дітей та молоді, організація їх змістовного дозвілля;
-пропаганда, популяризація та консолідація дитячого та молодіжного
руху КВН в регіоні;
-визначення кращої дитячої та юнацької команди КВН регіону.
ІІ. Умови проведення гри «Весна КВН в м.Яремче»
2.1. Гра проводиться між учнями загальноосвітніх шкіл регіону 21
квітня 2017року о 13.00год в приміщенні будинку культури м. Яремче,
2.2. Для організації та проведення гри створюється відповідний
організаційний комітет, та склад журі який затверджується розпорядженням
міського голови.
2.3. Гра «Весна КВНу в м. Яремче» включає такі конкурси:

Привітання - гумористичне естрадне дійство, яке передбачає
демонстрацію командами логічно пов'язаних між собою жартів, мініатюр,
пісенних пародій тощо (4хв.).
Розминка - конкурс, у якому команди за тридцять секунд повинні
придумати смішні відповіді на запитання які ставить кожна командасуперник (по одному запитанню).
Імпровізаційний конкурс передбачає підготовку та виконання
(демонстрацію) командами завдання, яке їм пропонується на сцені під час
гри. За 20 секунд команди повинні знайти застосування старим, нікому не
потрібним речам, які будуть представлені під час гри.
Домашнє завдання - гумористична міні-вистава або музичний номер
виконаний учасниками команд, в основу якого покладено сюжет на тему «А
якщо я стану директором школи, то…».
ІІІ. Учасники гри
3.1. До участі у конкурсі запрошуються команди КВН загальноосвітніх
та позашкільних навчальних закладів Яремчанського регіону учні до 9го
класу.
3.2. Склад команди до восьми учасників та один керівник.
3.3. Для участі у грі команда-претендент подає до 01.04.2017 р. у відділ
молоді і спорту такі матеріали:
-заявку за формою, наведеною у додатку до цього Положення, за
підписом директора навчального закладу;
-сценарій виступу команди;
ІV. Критерії оцінювання конкурсу
4.1. Оцінювання виступів команд здійснюється за відповідними
критеріями:
актуальність матеріалів та їх відповідність віковій тематиці;
розкриття теми;
художній рівень виконання;
оригінальність постановки;
імпровізація, дотепність, кмітливість учасників;
авторська та виконавська майстерність;
артистизм виконання та гумор;
дотримання належних морально-етичних норм;
якість музичного оформлення;
логіка мислення, мова, дикція;
сценічна культура;
дотримання тематики та встановленої хронології;
зовнішній вигляд виконавців.

4.2. Конкурси готуються за використанням усіх засобів сценічної дії
(хореографії, вокалу, пантоміми, сценічного слова).
4.3. Допускається використання «плюсовок». Музичне оформлення
виступів записувати на МD диск.
V. Визначення переможців ігор «Весна КВНу в м. Яремче»
5.1. Визначення результатів конкурсу здійснює журі, персональний
склад якого затверджується розпорядження міського голови.
5.2. Підсумки конкурсу підводяться на підставі рішення журі після
проведення відповідних конкурсних змагань на основі рейтингової системи
оцінювання.
5.3. Оцінювання виступів команди за кожен конкурс журі здійснює за
10-бальною системою, з подальшим виведенням середнього бала, а кількість
балів, набраних командами, оголошується після кожного конкурсу. Сума
середніх балів за всі конкурси є оцінкою виступу команди у грі та заноситься
до рейтингової таблиці.
5.4. У випадку якщо команди мають рівну кількість балів
оголошується додатковий конкурс капітанів команд, у яких кількість балів
однакова, який оцінюється в один бал.
5.5. Рішення журі за результатами кожної гри оформляється
протоколом.
5.6. За результатами гри визначається команда, яка стала переможцем.
VІ. Нагородження переможців
6.2. Команди-переможці І, ІІ та ІІІ місце нагороджуються дипломами
відповідно до занятих місць та призами, інші учасники нагороджуються
грамотами «За волю до перемоги».
VІІ. Фінансове забезпечення та висвітлення ходу гра
«Весна КВНу в м. Яремче»
7.1. Фінансування видатків на проведення гри
відділів молоді і спорту міськвиконкому.

КВН здійснюється

7.2. Результати проведення гри висвітлюються у місцевих засобах
масової інформації.
Начальник відділу молоді
та спорту міськвиконкому

Роман Слободян

Додаток
до Положення про ігри
команд КВН учнів
загальноосвітніх та
позашкільних навчальних
закладів Яремчанського
регіону
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
у конкурсі «Весна КВНу в м. Яремче»
учнів загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів 2017р.
команди
_____________________________________________________________
(повна назва)

Інформація про команду:
____________________________________________________________________________________________

2. Керівник навчального закладу
_________________________________________
3. Керівник(и) команди КВН/організатор:
№
з/п

Прізвище, ім'я,
по батькові

службовий
телефон

мобільний
телефон

e-mail

4. Капітан команди
_____________________________________________________
5. Список учасників команди:
№
з/п

Прізвище, ім'я,
по батькові

Дата
народження

Навчальний заклад

Клас

_______________________

____________

_________________________

(посада)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

М.П. ___ __________ 20__ року
PS.: Додаток заповнюється без абревіатур.

