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Про проведення ІІ-фотофестивалю 

«Залізняк-fest» присвяченого  

фотолітописцю М.М.Залізняка 

 

 

 З метою популяризація історії та сучасності Донеччини, стимулювання 

творчої, пізнавальної і соціальної активності жителів краю, підтримки та розвитку 

творчих здібностей місцевого населення, закріплення кращих традицій 

фотомистецтва, підтримка та розвиток фотомистецтва серед мешканців краю, 

стимулювання професійного росту учасників фестивалю, вивчення та репрезентація 

фотомистецтва, практичне знайомство з процесом фотографування та створення 

фотографій, формування у молоді інтересу до історії рідного краю та її дослідження, 

згідно з рішенням міської ради від  20.12.2019 р. № 7/62-2   «Про Програму 

економічного і соціального розвитку міста Покровська на 2019 рік», керуючись 

статтями 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». –  

 

 1. Провести фестиваль «Залізняк-fest» присвячений фотолітописцю Марку 

Микитовичу Залізняку 26 вересня 2019 року в сквері Соборному громадському 

просторі «Залізняк». 

 

 2. Утворити та затвердити персональний склад організаційного комітету по 

проведенню фестивалю «Залізняк-fest» присвяченого фотолітописцю М.М.Залізняку 

(додаток 1). 

 

  3.Затвердити Положення про проведення фестивалю «Залізняк-fest» 

присвяченого фотолітописцю М.М.Залізняку (додаток 2). 

  

 4. Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини (Тумасова)  

провести фінансування  фестивалю. 

 

 5.  Координацію робіт з виконання цього розпорядження покласти на відділ 

культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради 

(Тумасова ), контроль – на заступника міського голови Олехнович О.О. 

 

 

В.п.міського голови       І.Сущенко 



                                                                                         Додаток № 1                                  

                                                                                         розпорядження міського голови 

                                                                                         від 06.09.2019 № 505рг 

 

                                                                 

Склад організаційного комітету 

з проведення ІІ- фотофестивалю «Залізняк-fest» присвяченого  фотолітописцю 

М.М.Залізняка 

 

 

 

Тумасова                                                          

Кристина Львівна           

-начальник відділу культури,        

туризму та охорони культурної 

спадщини міської ради,  

голова організаційного комітету 

 

Рожкова                                                   

Ангеліна Вікторівна 

-директор КЗ «Покровський  

історичний музей»,  

заступник голови організаційного 

комітету 

 

Члени організаційного комітету: 

 

 

Дугіна                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Катерина Вікторівна                                         

 

-провідний методист методичної служби 

відділу культури, туризму та охорони 

культурної спадщини міської ради 

 

Кашивська  

Олеся Вікторівна 

 

-головний зберігач фондів КЗ 

«Покровський історичний музей» 

Костюченко  

Тетяна Костянтинівна 

 

-заступник директора з наукової роботи 

КЗ «Покровський історичний музей»  

Фоменко  

Оксана Олексіївна 

-завідувач сектору з науково-освітньої 

роботи КЗ «Покровський історичний 

музей» 

 

 

 

Керуючий справами                              А. Жук 

виконкому ради                                                          

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                         Додаток № 2                                  

                                                                                         розпорядження міського голови 

                                                                                         від 06.09.2019 № 505рг 

 

 
                                                                                      

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення ІІ-фотофестивалю «Залізняк-fest» присвяченого 

фотолітописцю М.М.Залізняку 

 

Дане положення визначає мету, учасників, вимоги та порядок проведення 

фестивалю «Залізняк-fest», присвяченого пам’яті фотолітописця, земляка Марка 

Микитовича Залізняка (далі – Фестиваль), а також порядок визначення та 

нагородження призерів та відзначення сувенірними подарунками учасників 

фестивалю.   

 

1. Загальне положення 

1.1. Фестиваль «Залізняк-fest» (далі – Фестиваль) організовано Комунальним 

закладом «Покровський історичний музей» за підтримки відділу культури, 

туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради Донецької 

області. 

1.2. Підготовку та проведення Фестивалю здійснює Комунальний заклад 

«Покровський історичний музей» (далі – Організатори) 

До проведення Фестивалю можуть бути залучені волонтери, представники 

громадських організацій, комунальних закладів, інші юридичні та фізичні особи 

згідно чинного законодавства. Організатори, за фінансової спроможності, 

сприяють забезпеченню питного режиму та харчуванню волонтерів фестивалю. 

1.3. Фестиваль переслідує творчі та соціально-культурні цілі і не являється 

комерційним заходом. 

1.4. Вирішення всіх питань, пов’язаних з організацією та проведенням 

Фестивалю, знаходиться в компетенції Організаторів.  

1.5. Участь у Фестивалі безкоштовна. Без вікових обмежень. 

1.6. Фестиваль має офіційну символіку. Використання символіки в 

інформаційних цілях дозволяється з метою розповсюдження інформації про 

Фестиваль, його заходи та організаторів. В будь-яких інших цілях, використання 

офіційної символіки можливе лише за письмового дозволу організаторів. 

1.7. Оргкомітет може визначати спеціальні відзнаки Фестивалю,    заохочувальні 

премії,  призи тощо. 

 

2. Мета та завдання Фестивалю 

- популяризація історії та сучасності Донеччини; 

- стимулювання творчої, пізнавальної і соціальної активності жителів Донецького 

краю; 

- підтримка та розвиток творчих здібностей місцевого населення; 

- закріплення кращих традицій фотомистецтва; 

- підтримка та розвиток фотомистецтва серед мешканців краю; 

- стимулювання професійного росту учасників фестивалю; 



- вивчення та репрезентація фотомистецтва; 

- практичне знайомство з процесом фотографування та створення фотографій; 

- формування у молоді інтересу до історії рідного краю та її дослідження; 

- створення майданчика для спілкування молоді, корисного дозвілля, умов для 

розвитку вуличних культур. 

 

3. Програма Фестивалю передбачає 

3.1. Урочисте відкриття Фестивалю.  

3.2. Проведення лекцій, майстер-класів, дискусій, кінопоказів, фото-квестів скайп 

- зав’язку, воркшопів, ігрових локацій та інших заходів, для проведення яких 

можуть залучатися благодійні організації, громадські об’єднання, підприємства, 

установи та організації усіх форм власності, фізичні особи.  

3.3. Нагородження учасників та призерів Фестивалю.  

3.4. Експонування виставок, в тому числі виставки-галереї «Фотосвіт 

Покровська», на якій будуть представлені серії світлин, присвячені місту 

Покровськ та його мешканцям та фотовиставки «Фотоквест». 

3.5. Робота фотозон. 

3.5.1. Фотозони, створені Організаторами: «Залізняк-fest», «Старе місто», «I 

love Ukraine», «Миттєвості нашого життя». Учасники та відвідувачі 

Фестивалю можуть зробити фотографії біля зазначених фотозон на 

безоплатній основі.  

3.5.2. Фотозони професійних фотографів. Учасники та відвідувачі Фестивалю 

можуть зробити фотографії біля зазначених фотозон на умовах власника 

фотозони. 

3.6. Робота тематичних локацій: «Магія чорно-білого фото» (фотолабораторія); 

майстер-клас «Неповторна фоторамка»; інтерактивна виставка «Фотомалюнок»; 

аквагрим; фотопазли та ін. Учасники та відвідувачі Фестивалю можуть відвідати 

тематичні локації,  створені Організатором на безоплатній основі.  

 

4.  Оргкомітет фестивалю 

4.1. Для  організації  та  проведення  Фестивалю  створюється Оргкомітет 

(додається) 

4.2.  Оргкомітет є основним керівним органом Фестивалю 

 

5. Термін та етапи проведення Фестивалю 

5.1. Підготовчий етап – проходить в період з 4 вересня 2019р.  

Протягом підготовчого етапу за допомогою ЗМІ та соціальних мереж 

Організатори розповсюджують інформацію про проведення Фестивалю. 

Організатори залучають учасників Фестивалю, які безпосередньо будуть 

приймати участь у створенні фотопроектів, за результатами яких будуть 

сформовані  виставка-галерея «Фотосвіт Покровська», експозиція «Фотоквест». 

5.2. Основний етап – проведення Фестивалю. Фестиваль буде проходити 

протягом одного дня – 26.09.2019р. з 1100 до 1700 у сквері «Соборний» 

м.Покровська. 

 

6. Проведення фотовиставки «Фотосвіт Покровська» та «Фотоквест». 



В рамках Фестивалю проводиться фотовиставка «Фотосвіт Покровська» та 

«Фотоквест» (п.3.2, п. 3.4. даного Положення). Учасники фотовиставок 

отримають пам’ятні подарунки та призи, приймають участь у святковій вечері.  

6.1. Виставка-галерея «Фотосвіт Покровська».  

- виставка-галерея «Фотосвіт Покровська» полягає у створенні учасниками фото-

проектів різної тематики. Для створення фотопроектів можуть бути використані 

різні способи та засоби. Темою для фотопроекту учасники обирають самостійно, 

основною умовою є те, аби вона висвітлювала життя міста Покровськ або його 

мешканців; 

- для участі у фотоконкурсі «Фотосвіт Покровська» треба заповнити форму за 

посиланням  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzpGSBGnZ_qVoTNgCu_c_xOCcrUCz

dQZuhB6464cD-aDTBWA/viewform?vc=0&c=0&w=1 або звернутися до 

Організаторів. Приймати участь у фотоконкурсі можна індивідуально або 

групами; 

- якщо фотопроект подається від групи людей, то обов’язково зазначається 

куратор групи; 

- надати заявлені фотопроекти Організаторам необхідно до 23.09.2019р.; 

- із наданих фотопроектів буде створена виставка–галерея «Фотосвіт 

Покровська». В ході фестивалю, кожен учасник (представник групи) буде 

презентувати свій фотопроект. Форма презентації фото-проекту обирається її 

автором (авторами). Регламент презентації проекту 3-5 хвилини.  

6.2. «Фотоквест» 

- «Фотоквест» полягає у створенні фотографій, які будуть передавати зміст 

висловів про фотографію або фотографів (далі - вислови). Вислови підбирають та 

надають Організатори; 

- для участі у «Фотоквесті» необхідно заповнити форму за посиланням 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScymXI0hQFiqjc6HEpmWKz7p5O8SMK

bDp0jKIQg-16dmpVrtA/viewform?vc=0&c=0&w=1 або звернутися до 

Організаторів. В формі обов’язково зазначається електронна адреса, на яку 

Організатори висилають вислови; 

- кожен учасник надає фотографії в роздрукованому та електронному вигляді для 

формування експозиції «Фотоквест»; 

- надати фотографії Організаторам необхідно до 23.09.2019р. 

 

7. Визначення переможців в рамках фотофестивалю у номінації «Приз 

глядацьких симпатій» 

   7.1. Визначення переможців в рамках фотофестивалю у номінації «Приз 

глядацьких симпатій»  (п. 3.2, 3.4 даного Положення) буде відбуватися під час 

проведення фестивалю 26.09.2019р. з 11.00 до 15.00. 

7.2. Обирати переможців будуть відвідувачі фестивалю. Під час відвідування 

тематичних локацій та фотозон (п.3.5. та п.3.6. даного Положення) відвідувачі 

будуть отримувати спеціальні наліпки, які необхідно буде приклеїти біля тієї 

фотографії виставки «Фотосвіт Покровська» та «Фотоквест», яка сподобалась 

найбільше. Для підведення підсумку, після 15.00 буде здійснено підрахунок 

голосів, окремо по кожній виставці.  

7.3. Переможці у номінації «Приз глядацьких симпатій» отримують пам’ятні 

призи. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzpGSBGnZ_qVoTNgCu_c_xOCcrUCzdQZuhB6464cD-aDTBWA/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzpGSBGnZ_qVoTNgCu_c_xOCcrUCzdQZuhB6464cD-aDTBWA/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScymXI0hQFiqjc6HEpmWKz7p5O8SMKbDp0jKIQg-16dmpVrtA/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScymXI0hQFiqjc6HEpmWKz7p5O8SMKbDp0jKIQg-16dmpVrtA/viewform?vc=0&c=0&w=1


 

8. Учасники фестивалю мають право:  

- безперешкодно ознайомитися з даним Положенням;  

- дізнаватись у Організатора інформацію про перебіг фестивалю та фотоконкурсу; 

- зареєструватися та брати участь у фотоконкурсах згідно умов, передбачених 

даним Положенням; 

- відмовитись від участі у фотоконкурсі після реєстрації, але не пізніше 

23.09.2019р. 

 

9. Організатори фотоконкурсу зобов’язані: 

- вчасно повідомляти учасників фестивалю про зміни в фестивалі та 

фотоконкурсі у разі їх виникнення; 

- брати до уваги всі роботи учасників, які зареєструвалися на фотоконкурси; 

- оголосити результати підрахунку голосів в рамках фотофестивалю у номінації 

«Приз глядацьких симпатій»; 

- надавати додаткову інформацію стосовно Фотофестивалю за заявками. 

 

     Під час проведення Фестивалю обробка персональних даних його учасників 

здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних 

даних». 

 

 

Інформація для довідок: 

КЗ «Покровський історичний музей» 

телефон: 2-09-45 

адреса: вул.Європейська, 22 

електронна пошта: ist.museum_pokrovsk@i.ua 

 

 

 

 

 

 

 
  


