ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Оргкомітету

Персональний склад журі
Всеукраїнського конкурсу короткометражних кінопроектів
«Короткі зустрічі» імені Кіри Муратової:

1. Наталя Бузько - українська акторка кіно і театру.
2. Віллен Новак - український кінорежисер, актор.
3. Геннадій Тарасуль - український кінорежисер, актор, сценарист.
4. Леонід Павловський - український кінорежисер, монтажер, актор,
заслужений діяч мистецтв України.
5. Андрій Алфьоров - український кінознавець, кінокритик, телеведучий.
6. Ахтем Сеітаблаєв телеведучий.

український актор театру та кіно, режисер,

7. Євген Нищук - український актор театру та кіно, народний артист
України.
8. Наріман Алієв - український режисер та сценарист, член Української
кіноакадемії, член Громадської ради Українського оскарівського комітету.
9. Тетяна Маркова - директор департаменту культури та туризму Одеської
міської ради.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Г олова О ргкомітету

-Р.В. Карандєєв
«Т7» /вересня 2019 рік

ПОЛОЖЕННЯ
про журі Всеукраїнського конкурсу короткометражних кінопроектів
«Короткі зустрічі» імені Кіри Муратової

І. Загальні положення

1. Це Положення розроблено і затверджено відповідно до Положення про
Всеукраїнський конкурс короткометражних кінопроектів «Короткі зустрічі»
імені Кіри Муратової (далі за текстом - Конкурс), затвердженого наказом
Міністерства культури України від 05.08.2019 № 604, з метою визначення
порядку

об’єктивного

оцінювання

членами

журі

короткометражних

кінопроектів, поданих учасниками Конкурсу та визначення його переможців.
2. Діяльність роботи журі Конкурсу (далі за текстом -

Журі)

регламентується даним Положенням, яке визначає права та обов’язки членів
Журі; порядок оцінювання кінопроектів; порядок проведення голосування та
підбиття підсумків; процедуру оформлення результатів голосування; порядок
присудження премій та нагород.
3. Положення про Журі є основним документом, що регламентує його
діяльність, затверджується Головою організаційного комітету Конкурсу та
доводиться до відома всіх членів Журі.
4. За порушення умов, визначених цим Положенням, член Журі може
бути виключений із складу журі Головою організаційного комітету за
поданням організаційного комітету Конкурсу.
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5. У цьому Положенні термін «конфлікт інтересів» вживається у значенні,
наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».
6. Правові відносини, пов’язані із захистом і обробкою персональних
даних, здійснюються з дотриманням вимог Закону України «Про захист
персональних даних».

II. Склад та порядок роботи Журі

7. Персональний склад Журі затверджує Голова організаційного комітету
Конкурсу у складі дев’яти осіб. Пропозиції щодо формування складу Журі на
розгляд організаційного комітету вносяться дирекцією Конкурсу.
8. До складу Журі входять Голова, секретар та члени Журі.
9. Голова та секретар Журі обираються із членів Журі на першому
засіданні шляхом відкритого голосування відносною більшістю голосів
членів Журі, присутніх на засіданні.
10. Секретар Журі бере участь у роботі Журі без права голосу.
11. Формою роботи Журі є засідання. Засідання Журі проводить Голова
Журі. Засідання Журі вважається правоможним, якщо на ньому присутні не
менше 2/3 його членів. Рішення Журі приймаються шляхом відкритого
голосування простою більшістю голосів його членів, присутніх на засіданні.
У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос Голови Журі.
12. Результати проведення Конкурсу оформлюються протоколами
засідань Журі, в яких зазначаються підсумки голосування. Протоколи
підписують Голова, секретар та члени журі, які брали участь у засіданнях.
13. Протоколи засідань журі та відомості щодо підсумків голосування
зберігаються в ПрАТ «Одеська кіностудія» протягом двох років.
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III. Конфлікт інтересів

14. Перед початком першого засідання всі члени Журі письмово
засвідчують наявність або

відсутність конфлікту

інтересів,

про що

зобов’язані повідомити перед початком його проведення.
15. У разі виявлення фактів, що свідчать про наявність у члена Журі
конфлікту інтересів, такий член Журі не бере участі в голосуванні.
16. Якщо конфлікт інтересів виявлено після ухвалення Журі рішення про
визначення переможців, таке рішення підлягає скасуванню.

IV. Функціональні обов’язки Журі

17. Роботу Журі очолює Голова, до повноважень якого входить:
1) організація роботи Журі;
2) головування на засіданнях Журі;
3) забезпечення об’єктивного розгляду та оцінювання кінопроектів;
4) прийняття участі у визначенні переможців Конкурсу.
18. Організаційне забезпечення роботи Журі та його взаємодія з
організаційним комітетом та дирекцією Конкурсу здійснюються секретарем
Журі.
19. Секретар Журі зобов’язаний:
1) забезпечити належне оформлення всіх робочих документів Журі;
2) забезпечити підбиття підсумків голосування Журі;
3) вести протоколи засідань Журі;
4) передати протоколи засідань Журі та оціночні відомості для
голосування після завершення Конкурсу дирекції Конкурсу.
20. Члени Журі зобов’язані:
1)

брати участь у засіданнях Журі, уразі неможливості прийняття

участі на засіданні Журі, заздалегідь повідомити про це Голову або секретаря
Журі;
З

2)

об’єктивно

та

неупереджено

оцінюють

короткометражні

кінопроекти учасників Конкурсу;
3) приймати участь у визначенні переможців Конкурсу;
4) підписувати протоколи засідань Журі;
5) нести персональну відповідальність за свою роботу у складі Журі;
6) до офіційного оголошення результатів Конкурсу не розголошувати,
не передавати і не робити конфіденційну інформацію про Конкурс
доступною для інших осіб, які не мають доступу до такої інформації, у тому
числі шляхом опублікування (сповіщення) у мережі Інтернет (соціальні
мережі тощо), надання інтерв'ю та/або коментарів у ЗМІ.

V. Порядок оцінювання кінопроектів
та нагородження переможців

21. Кожний окремий короткометражний кінопроект оцінюється членами
Журі за 10-ти бальною шкалою.
22.

Оцінка кінопроектів

проводиться за наступними

критеріями:

актуальність, художньо-естетична цінність, оригінальність сюжету, підбір
акторів, підбір локації, референти, можливість подальшого виробництва
короткометражного кінопроекту на базі ПрАТ «Одеська кіностудія».
23. Після оцінки кінопроектів кожним членом Журі, секретар Журі
підбиває кількість балів та вносить їх загальну кількість до оціночної
відомості по кожному кінопроекту.
24. Три учасника Конкурсу, які набрали найбільшу кількість балів
визначаються переможцями Конкурсу, що оформлюється протоколом
засідання Журі.
25.

Переможцям Конкурсу — авторам кращих короткометражних

кінопроектів вручаються дипломи (перша, друга і третя премії), підписані
Головою та членами Журі. Переможцям Конкурсу надається можливість
здійснення виробництва кінопроекту на базі ПрАТ «Одеська кіностудія».
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Протокол № 2
засідання організаційного комітету з підготовки та проведення Всеукраїнського
конкурсу короткометражних кінопроектів
(Короткі зустрічі» імені Кіри Муратової
м. Одеса

«17» вересня 2019 р.

Надалі за текстом Всеукраїнський конкурс короткометражних кінопроектів «Короткі
зустрічі» імені Кіри Муратової іменується «Конкурс».
Персональний склад організаційного комітету (далі - Оргкомітет) затверджено
наказом Міністерства культури України від 13.09.2019 № 728.
Присутні:
Заступник Голови Орг комітету - Осіпов А.О.
Секретар Оргкомітету - Дочева Г.В.
Члени Оргкомітету:
- Багрій-ІПахматова M.JL;
- Колода К.К.;
- Дємєнтьєва О.С.;
-СулимаГ.В
- Ключник Т.В.;
На засіданні Оргкомітету присутні більше 2/3 його членів. Засідання Оргкомітету
визнано правоможним.
Повістка дня:
1. Створення журі Конкурсу та затвердження персонального складу журі
Конкурсу на 2019 рік.
2. Розгляд та затвердження Положення про журі Конкурсу на 2019 рік.

Дата і місце підбиття підсумків відкритого голосування: «17» вересня 2019 р.,
м. Одеса, Французький бульвар, 33.
Підсумки голосування та прийняття рішень:

1. З питання першого голосували «за» одноголосно.
Вирішили:
Відповідно до пп. пп 2, 3 п. 2 розділу II Положення про Конкурс, затвердженого
наказом Мінкультури від 05.08.2019 № 604, створити журі Конкурсу. Подати на
затвердження Голові Оргкомітету персональний склад журі Конкурсу на 2019 рік
(додається).
2. З питання другого голосували «за» одноголосно.
Вирішили:
Відповідно до пп. З п. 2 розділу II Положення про Конкурс, затвердженого наказом
Мінкультури від 05.08.2019 № 604, подати на затвердження Голові Оргкомітету
Положення про журі Конкурсу на 2019 рік (додаються).
Додатки:
- персональний склад курі Конкурсу на 2019 рік;
- Положення про журі Конкурсу на 2019 рік.
Заступник Голови Оргкомітету

Секретар

