
Додаток 4
до Порядку проведення 
обласного конкурсу з 
визначення програм (проектів, 
заходів), розроблених
інститутами громадянського

*Е5#і суспільства, які спрямовані на
національні та дружні зв’язки, 
для виконання (реалізації) яких 
надається фінансова підтримка 
(пункт 17 розділу III)

Підсумковий звіт
про виконання договору та обсяг використаних бюджетних коштів 

Федерація грецьких товариств України 

(найменування інституту громадянського суспільства)

IX Всеукраїнський фестиваль грецької пісні ім. Тамари Каци

(назва проекту, пріоритет)

Проект реалізовано відповідно до наказу департаменту інформаційної та 
внутрішньої політики Донецької обласної державної адміністрації 
від 26.07.2018 № 68.

1. Запланована мета проекту
Основною метою заходу є сприяння збереженню та розвитку грецьких 
традицій і культурної пісенної спадщини, а також відродженню та розвитку 
у молоді загальнолюдських та духовних цінностей, зміцненню толерантних 
міжнаціональних взаємин. Забезпечення інтеграції самобутньої грецької 
культури в багатонаціональну культуру Донеччини з метою збереження 
миру, злагоди та гармонії в суспільстві.

2. Основні заходи реалізації проекту

№ з/п Захід Місце реалізації Строки
реалізації

І 2 3 4
1. Ознайомлення керівників 

вокальних колективів, 
окремих виконавців та 

голів грецьких товариств з

На загальних зборах 
засідання ради Федерації 

греків. Зал засідань ФГТУ. 
Розміщення інформації на

15 червня
2018 р.
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Положенням фестивалю- 
конкурсу

сайті ФГТУ та розсипка на 
електроні адреси, 

м. Маріуполь
2. Проведення першого 

відбіркового туру 
конкурсу у грецьких 

товариствах на місцях

Сільські, районні та міські 
товариства греків 

Грецьки товариства:
М. Київ 
М. Лвів 

М. Харків 
М. Запоріжжя 
М. Бердянськ 

М. Мелітополь 
М. Маріуполь 
М. Волноваха 
Смт Сартана 

Смт Старий Крим 
Смт Гранітне 

Смт Великоновоселківка 
Смт Мангуш 

Смт Нікольське 
Смт Ялта 

с. Старогнатівка 
с. Чермалик 

с. Красна Поляна 
с. Малоянисоль

01 лютого -  
01 жовтеня 
2018 року

.

3. Розробка та виготовлення 
поліграфії та брендової, 

сувенірної продукції 
і конкурсу

Маріуполь
Серпень- 
вересень 

2018 року

4. Оголошення про прийом 
заявок на участь у 

конкурсі

Розміщення інформації на 
сайті ФГТУ та розсипка на 

електроні адреси, 
м. Маріуполь

До 10 жовтня 
2018 року

5. Прийом та обробка заявок 
на участь у конкурсі

Відділ культури 
виконкому ФГТУ 

м. Маріуполь

3 10 по 20 
жовтня 2018 

року
6. Формування конкурсної 

програми оргкомітетом, 
розподіл учасників по 

номінаціях

Відділ культури 
виконкому ФГТУ 

м. Маріуполь

3 20 по 25 
жовтня 2018 

року

7. Написання сценарного 
плану та сценаріїв 

урочистого відкриття 
конкурсу та Гала-концерту

Відділ культури 
виконкому ФГТУ 

м. Маріуполь

До 30 жовтня 
2018 року
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8. Перший день фестивалю- 
конкурсу:

- урочисте відкриття;
- прослуховування 

конкурсантів по 
номінаціях;

- вечір дружби

сел. Сартана 
м. Маріуполь

10 листопада 
2018 року

9. Другий день фестивалю- 
конкурсу:

- нагородження 
переможців;

- Г ала-концерт;
- Урочисте закриття 

фестивалю

м. Маріуполь 11 листопада 
2018 року

10. Підведення підсумків 
- Формування звітної 

документації

Виконком ФГТУ 
м. Маріуполь

До ЗО 
листопада 
2018 року

3. Учасники проекту

№
з/п

Назва заходу

/

Відповідальний
виконавець

Категорії
учасників

Кількість 
заходів, які 

утримувались 
повністю або 
частково за 

рахунок 
коштів 

місцевого 
бюджету

Кількість 
учасників, 
охоплених 

під час 
проведення 

заходу

1 2 3 4 5 6
IX

Всеукраїнсь
кий

фестиваль 
грецької 
пісні ім. 

Тамари Каци

О.І. Проценко 
О.М. Добра 

Г.П. Косякова 
О.І. Онищенко

Оргкомитет,
Учасники

фестивалю,
молодь,

представ
ники

грецької
спільноти

1 120
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4. Особи, запрошені до участі у реалізації проекту (якщо вони не входили до 
складу учасників проекту)

№
з/п

Назва заходу Категорії запрошених Кількість
запрошених

1 2 3 4
IX Всеукраїнський 

фестиваль грецької пісні 
ім. Тамари Каци

Представники грецьких 
товариств Донеччини, 

викладачі ВНЗ, студентська 
молодь міста, представники 

громадських організацій, 
дипломатичного корпусу:
Генеральне Консульство 

Греції в Маріуполі

1347

5. Залучені фахівці

№
з/п

Назва заходу Фах, спеціалізація залучених 
спеціалістів

Кількість
залучених

спеціалістів
1 2 3 4
1 IX Всеукраїнський 

фестиваль грецької 
пісні ім. Тамари Каци

1-й день 
відбірковий тур 

(прослуховування)

2 ведучих
Стьопін Максим Г еоргійович 
Ступнік Євгенія Тимофіївна 

(аматори)

5 членів журі
Солістка ансамблю «Ренесанс» 
Одеської обласної філармонії, 

лауреат міжнародних конкурсів 
А.Г. Поліхроніді

Доцент Харківського 
національного університету 

мистецтв ім. Івана 
Котляревського, кандидат 

мистецтвознавства, лауреат 
міжнародних конкурсів 

І. Є. Денисенко-Папакіца

Викладач - методист вищої 
категорії Маріупольського 
коледжу мистецтв, голова

7
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5

міжнародного журі, фестивалю 
мистецтв «Сузір'я Еллади» 
(Республіка Греція), член 

«Асоціації ділових жінок із 
питань культури Еллади» - 

Д.О. Кривошапко

Вокалістка, лауреат 
Всеукраїнських та Всесоюзних 

конкурсів, директор ПК 
«Іскра», Заслужений працівник 

культури України 
Т.І. Погоржельська

Вокалістка, лауреат 
Всеукраїнських та 

Міжнародних конкурсів, 
магістр музичного мистецтва, 

викладач вокалу, солістка 
музичного гурту «Holiday 

Band»,
Ю.Ю. Пономарьова

2 IX Все-український 
фестиваль грецької 

пісні ім. Тамари Каци

2-й день 
Г ала-концерт

2 ведучих:
Стьопін Максим Георгійович 
Ступнік Євгенія Тимофіївна

2

6. Організації, які виступили партнерами під час реалізації проекту

Маріупольське товариство греків, м. Маріуполь, пр. Будівельників, 127, Чапні 
Н.А.. тел. 098-033-70-55.
Асоціація національних меншин Донецької області «Співдружність», вул. 
Грецька., 63, Яйлоян Г.А., тел. 050-347-88-60,
Мангушське районе товариство греків, пгт. Мангуш, пр. Мира, 60, Тосхопаран 
Н.М., тел. 096-522-42-29

(найменування, місцезнаходження, контакти)
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7. Виконання показників та умов договору

№
з/п

Опис та перелік 
завдань проекту

Результативні 
показники проекту 
(кількісні та якісні)

Причини
невиконання умов 

договору в 
повному обсязі або 

частково
(у разі потреби)

•?

Оцінка 
рівня 

заінтере
сованості 
та задово

леності 
потреб 

цільової 
аудиторії 
проекту

1 2 3 4 5
Проведено IX Кількісні -  1347 осіб, Довелося змінити 100%

В сеукраїнський Якісні -  в результаті місце проведення
фестиваль проведення всіх Г ала-концерту.

грецької пісні заходів фестивалю Оскільки ГО
ім. Тамари Каци було залучено ФГТУ не змогла

молодь та творчу домовитися із
грецьку спільноту до керівництвом

вивчення, Маріупольського
. збереження і драматичного
популяризації театру щодо

народної пісенної проведення
творчості й Г енеральної

фольклору, традицій репетиції
і звичаїв грецької учасників Г ала-

/ етнонаціональної концерту, бо сцена
** спільноти театру була

Донеччини. Створено зайнята. У зв'язку з
сприятливі умови для цим ми змушені

творчої були провести
самореалізації Г ала-концерт

обдарованої молоді нашого фестивалю
грецької у МПК

національної «Український дім».
меншини.
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8. Обсяг використаних бюджетних коштів на реалізацію проекту

№
з/п

Виділені 
бюджетні кошти 

(грн)

Фактично 
використані 

бюджетні кошти 
(грн)

Кошти, залучені 
інститутом 

громадянського 
суспільства (грн)

Фактично 
використані 

кошти, залучені 
інститутом 

громадянського 
суспільства 

(грн)
1 2 3 4 5

73 600 73 600 70 000 143 600----- ----------------------------

9. Інформаційна підтримка проекту (обов’язково додаються ксерокопії 
публікацій, примірники інформаційних матеріалів)

№
з/п

Найменування
ЗМІ/теле-,

радіоканалу

Рівень
розповсюд

ження
(обласний,
місцевий,
районний,
видання

громадських
об’єднань)

Назва публікації 
(програми)

Дата публікації 
(ефіру)

1 2 3 4 5
1 ТОВ «ТРО 

«Маріупольське 
телебачення»

Регіональний
канал

Трансляція у 
прямому ефірі IX 
В сеукраїнського 

фестивалю грецької 
пісні ім.Т.Каци

11.11.2018

2 ТОВ «ТРО 
«Маріупольське 

телебачення»

Регіональний
канал

IX Всеукраїнський 
фестиваль грецької 

пісні ім.Т.Каци

12.11.2018

3 ТОВ “ТРКК
“Сігма”

Регіональний
канал

У Маріуполі 
пройшов дев'ятий 
Всеукраїнський 
фестиваль імені 

Тамари Каци

12.11.2018

4 Телеканал UA: 
Донбас

Обласний Розпочався 
фестиваль грецької 

пісні

10.11.2018
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5 Г азета 
«Урядовий 

кур’єр»

Всеукраїнський Греки Приазов’я 
вшанували співачку 
Тамару Каци. Автор 

П. Кущ

№217
17.11.2018

6 Газета 
«Ильичевец 

Г ород»

Обласний ГОЛОСА 
ЭЛЛИНИЗМА 
ЗВУЧАТЬ НЕ 
ПЕРЕСТАЛИ

№79 14.11.2018

7 Сайт
uagreeks.com

Підсумки IX 
Всеукраїнського 

фестивалю грецької 
пісні ім. Т. Каци 

(ФОТО)

12.11.2018 
(посилання 

БйрзЭА^геекз. 
сот/агсЫуез/34 
74?1Ъ сНс1=1\уА К  
195УН91Е0Ы1и 
аУГО\у9Врс1- 

аСТШурЫрг К 
Х О гіхА свкЕ т 
8ВХ4Р4АбКи)

8 Газета «Эллины 
Украины»

В сеукраїнський Грецька пісня - це 
бездонна душа 
нашого народу

Випуск за 
листопад 2018 

року

10. Видання та розповсюдження інформаційно-методичних матеріалів

№
з/п

Види
інформаційно-

методичних
матеріалів

Назви
інформаційно-

методичних
матеріалів

Спрямова
ність

Кількість Місце
розповсюджен
ня та категорії 
населення, які 
їх отримали

1 2 3 4 5 6
1 Беджі Беджі

учасника та 
члена

оргкомітету

інформа
ційна

140 Фойє ДК 
ім. Т. Каци 

смт Сартана, 
учасники та 

члени
оргкомітету
фестивалю

2 Грамота Грамота
учасника

фестивалю

мотивуюча 120 ДК ім. Т. Каци 
смт Сартана 
конкурсанти 
фестивалю

3 Диплом Диплом 
лауреата та 
дипломанта

мотивуюча 60 ПК
«Український

дім»
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фестивалю м. Маріуполь 
Лауреати та 
дипломанти 
фестивалю

4 Програма Кольорова 
програма двох 

днів
фестивалю

інформа
ційна

200 Фойє ДК ім. Т. 
Каци

смт Сартана 
Учасники 
та гості 

фестивалю
5 Календар Кольоровий 

календар з 
фото

конкурсантів
фестивалю

інформа
ційна

120 ДК ім. Т. Каци 
смт Сартана

11. План використання організацією результатів реалізації проекту.
Підведення підсумків, звітування про проведену роботу та аналіз результатів.

Поширити результати роботи в ЗМІ. Розпочати роботу над підготовкою 
нового проекту - X Ювілейного Фестивалю грецької пісні ім. Тамари Каци 
2020 року. Продовження здійснення своєї діяльності за допомогою 
спонсорських та меценатських коштів.

12. Показники, що характеризують реалізацію проекту
№
з/п

Показники Одиниця
виміру

Значення

1 Продукт осіб 1347
2 Якість •

Фестиваль грецької пісні ім. Т. Каци сприяв 
створенню науково-пошукових товариств серед 
представників активної спільноти з метою збору 
фольклорного та етнографічного матеріалу в 
місцях компактного проживання греків, а також 
популяризації грецької культури. Створив 
сприятливі умови для консолідації молодого 
покоління греків на основі культурних традицій, 
засвоєнню цінностей грецької та української 
культур та усвідомленню взаємозв'язку і 
взаємовпливу в загальноукраїнському контексті.

Представники
цільової
аудиторії

1347

/ 7/\

Голова Федерації грецьких ) 
товариств Україні

Проценко

14 листопада 2018 р.


