
Львівська міська рада 

Виконавчий комітет 

  РІШЕННЯ 
м.Львів 

Від _____________________________________________________ № ___________________  

 
Про затвердження Положення 
про конкурс “Юні таланти Львова“ 

 
 
З метою виявлення обдарованих учнів, підвищення їх професійного рівня, 

узагальнення методик викладання і популяризації кращих досягнень 
українських композиторів та їх впливу на формування духовності підростаючого 
покоління виконавчий комітет вирішив: 

1. Затвердити Положення про конкурс “Юні таланти Львова“ (додається). 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань розвитку. 
 
 
 

Львівський міський голова      А. Садовий 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



          Додаток 
 
          Затверджено 
         рішенням виконкому 
        від _____________ №_____ 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про конкурс “Юні таланти Львова“ 

 
 

1. Загальні положення 
 
 
1.1. У м. Львові функціонують 14 мистецьких шкіл, у яких навчаються 

понад 4 тисячі дітей, більшість з яких здобувають перемогу на всеукраїнських та 
міжнародних мистецьких конкурсах. Початкова музична освіта у мистецькій 
школі дає змогу дітям продовжити навчання у вищих навчальних закладах, а 
також сприяє всебічному розвитку дитини. У школах є такі відділи: 
фортепіанний, струнно-смичковий, народний, духовий, теоретичний, вокальний, 
театральний, хореографічний та художній. 

1.2. Положення про конкурс “Юні таланти Львова“ (надалі – Положення) 
передбачає проведення відбору учасників конкурсу “Юні таланти Львова“ 
(надалі – Конкурс) з метою відзначення на конкурсній основі найкращих 
виконавців музичних творів. Порядок та умови відбору визначено у розділі 3 
цього Положення. 

1.3. Участь у Конкурсі можуть брати учні мистецьких шкіл м. Львова. 
1.4. Відбір учасників та визначення переможців здійснюється за рішенням 

конкурсної комісії. У роботі конкурсної комісії передбачено участь професійних 
музикантів, спеціалістів викладацької діяльності, народних та заслужених 
артистів. При формуванні складу конкурсної комісії враховується авторитет 
серед музикантів, викладачів.  

1.5. Головним критерієм для визначення переможців є професійність у 
виконанні музичних творів відповідно до категорії. 

 
2. Мета і завдання 

 
2.1. Метою проведення Конкурсу є: 
2.1.1. Виявлення обдарованих учнів, узагальнення методик викладання, 

розповсюдження досвіду різнофахових викладачів, популяризація кращих 
досягнень українських композиторів та їх вплив на формування духовності 
підростаючого покоління. 

2.1.2. Популяризація і підтримка розвитку дитячої творчості. 
2.1.3. Популяризація та розвиток сучасної творчості, які несуть елементи 

народних звичаїв, традицій, фольклору. 
2.2. Завдання: 
2.2.1. Активізація дитячої творчості, культурно-мистецького життя у м. 

Львові. 



2.2.2. Сприяння розвитку та зростанню кількості обдарованих учнів у 
мистецьких школах. 

2.2.3. Розширення інформаційних, творчих зв’язків між 
музично-мистецькими навчальними закладами. 

2.2.4. Взаємообмін творчими досягненнями, нововведеннями у галузі 
організації та підтримки дитячого народного і сучасного мистецтва, розвитку та 
популяризації їх творчого потенціалу.  

 
3. Порядок і умови проведення Конкурсу 

 
3.1. Підставою для початку конкурсного відбору на участь у Конкурсі є 

наказ начальника управління культури департаменту розвитку. 
3.2. Конкурс проводиться у два тури для учнів мистецьких шкіл м. Львова у 

номінаціях: фортепіано, струнно-смичковий відділ, народний відділ, духові та 
ударні інструменти, сольний спів, юний концертмейстер. 

3.2.1. Відбірковий тур проводиться у мистецьких школах м. Львова.  
3.2.2. До участі у другому заключному турі допускаються переможці 

відбіркового туру. Заявки на участь у заключному турі Конкурсу подаються в 
управління культури департаменту розвитку (каб. 320, пл. Ринок, 1) відповідно 
до додатку 1 до цього Положення. 

3.2.3. Дати проведення Конкурсу та розподіл на вікові групи визначаються 
наказом начальника управління культури департаменту розвитку. 

3.3. Переможці заключного туру стають дипломантами Конкурсу та 
нагороджуються дипломами 1-го, 2-го, 3-го ступеня та дипломами. 

3.4. Володарем “Гран-Прі“ Конкурсу стає один з учасників номінації. 
3.5. Рішення журі Конкурсу щодо переможців остаточне та оскарженню не 

підлягає. 
 

4. Вимоги до учасників Конкурсу 
 

4.1. Вимоги до учасників за категорією: 
4.1.1. Фортепіано – два твори, один з них – класична соната. 
4.1.2. Струнно-смичкові інструменти – два різнохарактерні твори, один з 

них – твір великої форми. 
4.1.3. Народні інструменти – два різнохарактерні твори, один з них – твір 

українського композитора. 
4.1.4. Бандура – два твори, один з них – вокал у супроводі бандури. 
4.1.5. Гітара – молодша група – два різнохарактерні твори, у т. ч. твір 

українського композитора, старша група – два твори, один з них – великої 
форми. 

4.1.6. Духові та ударні інструменти – два різнохарактерні твори на вибір 
учасника (ударні – на різних ударних інструментах). 

4.1.7. Сольний академічний спів:  
4.1.7.1. Молодша група – два твори: українська народна пісня (акапельно) 

та пісня на вибір учасника. 
4.1.7.2. Середня група – два твори: романс та українська народна пісня 

(акапельно). 
4.1.7.3. Старша група – три твори: старовинна арія, авторська пісня або 

романс та українська народна пісня (акапельно). 



4.1.8. “Юний концертмейстер“ – обов’язковий – твір 18-19 століття, 2-й твір 
українського композитора (сучасний або класика): один з ілюстратором (учнем 
струнно-смичкового відділу), другий – з вокалістом-учнем або з 
ілюстратором-учнем відділу духових та ударних інструментів. 

4.2. Вказати вік конкурсантів станом на день проведення Конкурсу. 
4.3. У Конкурсі беруть участь учні мистецьких шкіл м. Львова. 
4.4. Переможці “Гран-Прі“ попередніх конкурсів допускаються до участі у 

Конкурсі в іншій категорії. 
4.5. Для участі у заключному турі Конкурсу необхідно подати: 
4.5.1. Копію наказу установи про результати проведення відбіркового 

конкурсу та скерування на міський конкурс. 
4.5.2. Заявку дирекції школи на учасника Конкурсу, у якій вказано рік та 

дату народження, домашню адресу, контактний телефон, а також копію 
свідоцтва про народження на звороті погодження щодо обробки персональних 
даних конкурсанта. 

4.5.3. Програму (вказати назву твору, композитора, а також тривалість 
твору). 

4.6. Документи, які оформлені не за вимогою, подані після закінчення 
терміну прийому документів, заміна виконавця та репертуару під час 
проведення Конкурсу не розглядаються. 

 
5. Конкурсна комісія 

 
5.1. Конкурсний відбір серед учасників здійснює комісія, яка утворюється 

відповідно до наказу начальника управління культури департаменту розвитку. 
5.2. До складу конкурсної комісії входять професійні музиканти та 

викладачі вищих навчальних музичних закладів. 
5.3. До повноважень комісії належить: 
5.3.1. Здійснення оцінювання учасників Конкурсу, які заслуховуються під 

час виконання музичних творів. 
5.3.2. Формування переліку претендентів-переможців Конкурсу, яким 

комісія рекомендує надати одноразову грошову винагороду за рахунок коштів 
міського бюджету м. Львова. 

5.3.3. За результатами оцінювання члени конкурсної комісії заповнюють 
табель попередньої оцінки учасників за визначеною формою (додаток 2 до 
цього Положення). 

5.3.4. Секретар конкурсної комісії узагальнює виставлені конкурсною 
комісією оцінки учасників Конкурсу через підрахунок сумарної кількості балів та 
озвучує результати конкурсній комісії. 

5.3.5. Конкурсна комісія розподіляє кошти у рамках Календарного плану 
загальноміських централізованих заходів в галузі культури на грошову 
винагороду учнів мистецьких шкіл між учасниками Конкурсу, які отримали 
найвищу кількість балів за результатами оцінки, але не більше ніж 30000,00 грн. 
на одного учасника.  

5.3.6. Рішення про розподіл коштів приймається конкурсною комісією 
через відкрите голосування та фіксується у протоколі. 

 
 
 



6. Переможці Конкурсу 
 
6.1. Визначення переможців проводиться через обрання конкурсною 

комісією. Результати визначення переможців Конкурсу фіксуються протокольно 
та зазначаються у наказі начальника управління культури департаменту 
розвитку. Результати, зафіксовані у наказі, є остаточними та такими, що не 
підлягають оскарженню. 

6.2. Виплату грошової винагороди учням, які перемогли у Конкурсі, 
здійснює управління культури департаменту розвитку. 

 
7. Обмеження відповідальності 

 
7.1. Головний організатор не несе відповідальності за неможливість 

отримання фінансування учасником Конкурсу з будь-яких причин, незалежних 
від головного організатора. У такому разі головний організатор Конкурсу 
звільняється від відповідальності за передачу фінансування учаснику Конкурсу, 
а учасник Конкурсу автоматично позбавляється права на отримання 
фінансування. 

7.2. Головний організатор Конкурсу не несе відповідальності за подальше 
використання коштів учасником Конкурсу після їх одержання та за неможливість 
учасника Конкурсу скористатися коштами з будь-яких причин. 

7.3. Головний організатор Конкурсу не несе відповідальності у разі 
настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, 
воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, інші 
непідвладні контролю з боку головного організатора Конкурсу обставини. 
 

8. Персональні дані 
 
8.1. Інформація, яку надають учасники Конкурсу, належить до 

персональних даних і охороняється відповідно до законодавства України. 
8.2. Учасники Конкурсу несуть повну відповідальність за достовірність 

наданих персональних даних. 
8.3. Головний організатор/виконавець Конкурсу може використовувати 

надану учасником інформацію на свій розсуд будь-якими способами з 
маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить 
законодавству України, зокрема для проведення Конкурсу згідно з офіційними 
правилами (визначення одержувачів нагород, для підготовки статистичної 
інформації тощо). 

8.4. Головний організатор/виконавець не несе будь-якої відповідальності 
за порушення прав третіх осіб в результаті дій учасника з розміщення їх 
персональних даних. 

 
9. Інші умови 

 
9.1. Усі учасники Конкурсу, беручи у ньому участь, погоджуються з 

вимогами цього Положення та зобов’язуються дотримуватися і виконувати їх. 
9.2. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного кодексу України щодо 

договорів приєднання, а саме можливості укладення такого договору лише 
через приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у 



Конкурсі всі учасники погоджуються з вимогами цього Положення та 
зобов’язуються їх виконувати. 

9.3. Всі результати Конкурсу та/або рішення головного 
організатора/виконавця Конкурсу є остаточними і оскарженню не підлягають та 
поширюються на всіх учасників та переможців. 

9.4. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення 
цього Положення, та/або питань, неврегульованих цим Положенням, остаточне 
рішення приймає головний організатор/виконавець Конкурсу, яке оскарженню 
не підлягає. 

9.5. Головний організатор/виконавець Конкурсу гарантує неупереджене 
ставлення до кожного з учасників та рівноцінні умови участі у Конкурсі. 

9.6. Головний організатор/виконавець Конкурсу не бере участі у 
суперечках між учасниками Конкурсу щодо визначення учасників Конкурсу як 
претендентів на отримання фінансової підтримки. 
 
 
 
 
Керуючий справами  
виконкому         М. Литвинюк 
 
 

Віза: 
Начальник управління  
культури         Х. Береговська 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Додаток 1 
до Положення про конкурс  
“Юні таланти Львова“ 

 
 
 

ЗАЯВКА 
на участь у заключному турі конкурсу “Юні таланти Львова“ 

 
 

Навчальний заклад  

Вікова категорія  

Прізвище та ім’я учня  

Дата і рік народження учня  

Домашня адреса  

Контактний телефон одного  
з батьків 

 

Клас мистецької школи  

Номінація  

Прізвище, ім’я, по батькові викладача 
та концертмейстера 

 

Програма виступу  

 
Примітка:  
До заявки на участь у конкурсі “Юні таланти Львова“ додаються: 

заява-дозвіл від батьків на обробку персональних даних дитини, копія свідоцтва 
про народження дитини. 

 
 
 
 
 
 
 

Начальник управління  
культури         Х. Береговська 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Додаток 2 
до Положення про конкурс  
“Юні таланти Львова“ 

 
 

ТАБЕЛЬ  
попередньої оцінки учасників 

 
 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

5 балів 
повна 

відповідні
сть 

4 бали 
високий 
рівень 

3 бали 
середній 

рівень 

2 бали 
низький 
рівень 

Програма 
учасника 

Примі
тки 

       

       

       

 
 
 

___________________________________________ ____________________ 
 (Прізвище, ініціали членів конкурсної комісії)     (Підпис) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник управління  
культури         Х. Береговська 
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