
 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ДРУГИЙ МІСЬКИЙ КОНКУРС ВІДЕОРОЛИКІВ «СВОЄ КІНО» 

ДО ДНЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ «ГЕРОЇ НОСЯТЬ ФОРМУ ЗСУ» 
 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

Другий міський конкурс відеороликів «Своє кіно» (далі Конкурс) організовується і проводиться 

відділом у справах сім’ї, молоді та спорту Шепетівської міської ради (Організатор) за ініціативи та 

підтримки Шепетівського міського голови Віталія Бузиля. Положення визначає порядок організації 

Конкурсу, регулює взаємовідносини організаторів і учасників Конкурсу, а також визначає цілі, 

завдання, терміни і умови проведення Конкурсу та участі в ньому. Це Положення опубліковано на 

сайті Шепетівської міської ради https://shepetivka-rada.gov.ua/ .  

 

ІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ  

− розкриття унікальності сили духу українського народу, виховання у мешканців патріотичних чуттів 

та поваги до Батьківщини, виховання високої самосвідомості, патріотизму та активної громадянської 

позиції у молоді; 

− сприяння актуалізації військово-патріотичного духу: формування ціннісних орієнтирів та 

утвердження національно-патріотичної свідомості, любові до свого народу, його історії, культурних 

та історичних цінностей, почуття гордості за Україну та її Збройні Сили. 

- підтримка морального духу бійців ЗСУ. 

 

ІІІ. ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ  

Прийом робіт на конкурс — з 14 листопада до 6 грудня 2022 року  

Підведення підсумків конкурсу –  7 грудня 2022 року  

Результати конкурсу буде оголошено 8 грудня 2022 року.  

 

ІV. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ  

4.1. Учасником Конкурсу може стати мешканець або група мешканців Шепетівської територіальної 

громади віком від 14 до 35 років. Для участі у Конкурсі необхідно надати в установленому цим 

Положенням порядку відеоролик (роботу).  

4.2. Участь у Конкурсі добровільна і безкоштовна.  

4.3. Робота може бути як індивідуальною, так і колективною. Приз за перемогу у конкурсі – 

індивідуальний.  

 

V. УМОВИ КОНКУРСУ  

5.1. На Конкурс подаються відеоролики (роботи), зняті (створені) будь-якими доступними засобами, 

що відповідають меті та завданням конкурсу;  

5.2. Заявка на участь у Конкурсі оформлюється за встановленою формою згідно зі зразком заповнення 

анкети учасника. Заявка є документом, необхідним для включення робіт до списку конкурсантів. 

Роботи, надані без заявки, до участі у конкурсі не допускаються;  

5.3. Учасник, який подає заявку для участі у Конкурсі, погоджується з його умовами.  

5.4. На Конкурс не допускаються відеоролики, запозичені з інших джерел (відео-хостинги, соціальні 

мережі тощо);  

5.5. На Конкурс не приймаються відеоролики рекламного характеру, що ображають гідність і почуття 

інших людей, що не укладаються в тематику Конкурсу. На Конкурс не приймаються відеоролики, які 

включають в будь-якій формі заклики до насильства, інформацію, яка збуджує соціальну, расову, 

національну чи релігійну ненависть і ворожнечу.  

5.6. Для участі в конкурсі відеороботи приймаються в таких форматах :  

— не допускається використаня у відео будь-яких об’єктів авторських прав (графічних об`єктів , 

логотипів, торгових марок, музичних творів, тощо), права на які належать третім особам , не отримані 

Участником Конкурсу в порядку, установленому чинним законодавством України.  

https://shepetivka-rada.gov.ua/


- відеокадри зняті на території громади, а також за її межами не повинні порушувати Закон України 

«Про правовий режим воєнного стану», Закон України "Про державну таємницю", Постанову 

Кабінету Міністрів "Про прикордонний режим", Постанову Кабміну "Про затвердження Положення 

про використання повітряного простору України", накази голови Хмельницької обласної військової 

адміністрації у питаннях, що стосуються обмеження фото- та відеофіксації військових об'єктів і 

діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань. 

5.7. Автори направляють посилання на свої роботи разом із контактною інформацією у Google формі: 
https://docs.google.com/forms/d/1c-gH1T5BPqfddfLWJQCID15ibpqU_MlAmSRu3nms9FI/edit?pli=1 

Посилання на опубліковане відео тривалістю не більше 3-х хвилин опубліковане на буд-якому 

файлообміннику.  

Якщо учасники конкурсу не володіють технічними можливостями для відправки робіт, то в терміни 

прийому робіт на конкурс надають свої відеоролики на будь-якому доступному носії за адресою: 

м.Шепетівка, вул.Островського 4., каб. 420. 

5.8. Робота повинна бути подана не пізніше терміну закінчення прийому робіт на конкурс.  

5.9. Організатор конкурсу залишає за собою право вносити зміни та доповнення до цього Положення.  

 

VI.ВИМОГИ ДО ВІДЕОРОЛИКА  

6.1. Формат відеоролика — MPEG4, AVI, WMV, розміром не більше 1 Гб, тривалістю від 30 до 180 

секунд;  

6.2. Участь у відеоролику безпосередньо учасника не обов’язкова;  

6.3. Використання при монтажі і зйомці відеоролика спеціальних програм та інструментів — на 

розсуд учасника;  

6.4. Учасники самі визначають жанр відеоролика (інтерв’ю, репортаж, відеокліп, промо-ролик, 

екскурсія тощо);  

6.5. У ролику можуть використовуватися фотографії, але відео кліп не може повністю з них 

формуватись.  

6.6. Зміст відеороликів не повинен суперечити законодавству України і нормам моралі.  

6.7. Від одного Учасника приймається не більше 1-ї роботи.  

6.8. У випадку навмисного або ненавмисного порушення вимог даного Положення будь-яким 

учасником конкурсу, організатор залишає за собою право виключити такого учасника з участі у 

конкурсі.  

 

VІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ  

7.1. Переможці визначаються за результатами колегіального голосування спеціально створеної 

Комісії .  

7.2. Роботи, які набрали більшу кількість голосів членів комісії займуть 1, 2, 3 місця відповідно та 

отримають призи.  

7.3. Інші учасники конкурсу можуть бути нагороджені спеціальними відзнаками.  

7.4. Заохочувальними відзнаками для учасників конкурсу також стане поширення інформації про 

осіб, що брали участь у конкурсі.  

7.5. Результати колегіального голосування Комісії є остаточними і оскарженню не підлягають.  

 

VІІІ. Авторські права  

8.1. Відповідальність за дотримання виняткових і авторських прав на роботу несе учасник.  

8.2. Учасник гарантує наявність у нього виняткових авторських прав на представлену на Конкурс 

роботу.  

8.3. Надаючи свою роботу на Конкурс, учасник автоматично дає право організаторам Конкурсу на 

використання і поширення наданого матеріалу (розміщення в мережі інтернет, телепрограмах, участь 

у творчих проектах, публікації в ЗМІ, подальше тиражування і т.д.);  

8.4. У разі необхідності, організатори конкурсу можуть вимагати від учасника оригінал відеоролика.  

8.5. Надання робіт на Конкурс з боку учасника та використання і поширення наданого авторського 

матеріалу з боку організатора здійснюється на безоплатній основі.  



8.6. Учасники Конкурсу дають свою згоду на обробку своїх персональних даних (прізвище, ім’я, по-

батькові, адреси електронної пошти та інших персональних даних, викладених учасником Конкурсу);  

Надані на Конкурс відеоролики не рецензуються і не повертаються. Звіт учаснику Конкурсу про 

подальше використання та поширення організатором представлених на Конкурс матеріалів не 

передбачений.  

 

ІХ. Контактна інформація  

Всі питання щодо Конкурсу направляйте в месенджері на офіційну сторінку Facebook Шепетівської 

міської ради. 

 Телефон для довідок +380988417543 


