
Додаток 1 

до постанови Президії ЦР ПМГУ 

від 03 серпня 2021р. № П-7-6г  

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про конкурс «Співаймо гімн ПМГУ разом!» 

 

І. Мета конкурсу 
 

Конкурс «Співаймо гімн ПМГУ разом!» (далі – конкурс) проводиться 

Президією ЦР ПМГУ з метою популяризації Профспілки металургів і гірників 

України, використання кращих зразків виконання гімну під час проведення 

різноманітних заходів, які проводить Профспілка. Учасники конкурсу мають 

бути членами Профспілки металургів і гірників України. 
 

ІІ. Організатор конкурсу та конкурсна комісія 
 

1. Організатором конкурсу виступає Президія Центральної ради ПМГУ, із 

складу якої обирається конкурсна комісія. 

2. Конкурсна комісія розглядає представлені роботи, підбиває підсумки та 

визначає переможців конкурсу.  

3. Президія ПМГУ затверджує підсумки конкурсу своєю постановою і 

оголошує їх на черговому пленумі ЦР ПМГУ.  
 

ІІІ. Організація та порядок проведення конкурсу 
 

1. Конкурс  проводиться  протягом  серпня – жовтня 2021р.  

2. У конкурсі беруть участь колективи хорового та вокального мистецтва, 

які діють у Палацах та Будинках культури, центрах творчості підприємств 

гірничо-металургійного комплексу України, аматорські колективи первинних 

організацій на підприємствах та у навчальних закладах.  

3. Також у конкурсі можуть брати участь аматорські колективи, які діють 

з ініціативи постійних комісій (рад) з молодіжної політики різних ланок ПМГУ.  

4. Оголошення  про  конкурс та умови його проведення,  розміщуються на 

офіційному сайті ПМГУ, у  журналі  «Ваша довіра», направляються на адресу 

територіальних рад і профкомів первинних організацій ПМГУ. Учасникам 

конкурсу будуть надані: запис як зразок виконання гімну ПМГУ для урочистих 

заходів, мінусова фонограма та слова. 

5. Учасники  конкурсу  мають  надіслати свої роботи до територіальних  

рад ПМГУ у відеоформаті до 01 листопада  2021 року. Територіальна рада 

обирає кілька (2-3) кращих виконавців та у термін до 15 листопада направляє 

подання-заявку до Центральної ради ПМГУ.  

6. Профкоми первинних організацій прямого підпорядкування ЦР ПМГУ 

надсилають заявки та свої роботи через файлообмінник на е-mail: 

profpmgu@gmail.com з поміткою «На конкурс». 

7. Всі учасники конкурсу, згідно з місцем роботи чи навчання,  

обов’язково вказують у своїх заявках: 
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-  повну   назву творчого колективу та закладу культури; 

- повну назву первинної організації, молодіжної організації ПМГУ; 

- повну назву навчального закладу та назву творчого колективу; 

-  повну  поштову  та  електронну  адресу; 

- прізвище, ім’я, по батькові і контактний телефон (електронну пошту) 

особи, відповідальної  за  участь  у  конкурсі. 

8. Надаючи свої роботи на конкурс, учасник надає право організатору 

конкурсу на їх використання та поширення (розміщення в мережі Інтернет, 

телепрограмах, у фільмах про Профспілку, публікацію в ЗМІ, подальше 

тиражування). Звіт учасникові конкурсу про подальше використання та 

поширення організатором представлених на конкурс робіт не передбачений. 

9. Учасники конкурсу дають свою згоду на обробку своїх персональних 

даних (прізвище, ім’я, по батькові, адреси: поштова, електронна та інші 

персональні дані, повідомлені учасником конкурсу) відповідно до Закону 

України «Про захист персональних даних». 
 

 ІV.  Критерії  оцінки  робіт 
 

1. Мистецька якість виконання. 

2. Технічна якість запису має бути такою, щоб члени конкурсної комісії 

та президії мали можливість переглянути і прослухати виконання гімну ПМГУ 

з метою оцінювання поданих робіт. 
 

V. Нагородження  переможців  конкурсу та фінансові витрати 
 

1. Колективи, які визначені переможцями конкурсу, відзначаються 

заохочувальними виплатами: 

І місце –  6 000 грн; 

II місце – 5 000 грн; 

III місце – 3 000 грн. 

Для переможців конкурсу, згідно з рішенням конкурсної комісії, за 

сприяння та за рахунок ЦР ПМГУ буде організований студійний запис 

виконання гімну ПМГУ та створений відео супровід. 

2. Всім учасникам-фіналістам конкурсу оголошується Подяка голови 

ПМГУ з заохочувальною  виплатою у розмірі 1 000 грн. кожному хоровому 

колективу.  

          3. Інформація про підсумки конкурсу розміщується  на  офіційному  сайті 

ПМГУ та в журналі  «Ваша довіра».  

4. Витрати, пов’язані з організацією і проведенням  конкурсу «Співаймо 

гімн ПМГУ разом!», заохоченням переможців і фіналістів, здійснюються за 

рахунок бюджету ПМГУ.  

 


