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П О Л О Ж ЕН Н Я
про порядок присвоєння звання «Н ародний аматорський колектив
профспілок У країни»

І. Загальні положення
1. Це Положення визначає порядок присвоєння звання «Народний
аматорський колектив профспілок України» (далі - «Народний колектив») тим
колективам, які постійно, впродовж 3-х років, діють у культурно-освітніх
закладах організацій, установ, підприємств за сприяння профспілок, організацій
та об’єднань профспілок.
2. Звання «Народний колектив» присвоюється колективам (театральним,
музичним, хоровим, вокальним, хореографічним, цирковим, естрадним,
фольклорним,
образотворчого
і декоративно-прикладного
мистецтва,
фотомистецтва тощо) за досягнення у розвитку аматорської творчості,
відродження й примноження надбань національної культури, художньої
спадщини українського народу та високий рівень виконавської майстерності.
3. До присвоєння звання «Народний колектив» представляються
колективи-лауреати,
дипломанти
не
менш
як
двох
міжнародних,
всеукраїнських, міських, обласних фестивалів, виставок тощо, які:
- досягай високої виконавської майстерності, відзначаються своєю
самобутністю;
- формують високохудожні репертуари та постійно поповнюють їх
кращими зразками вітчизняного і зарубіжного мистецтва;
- реалізують творчі програми, виявляють і підтримують таланти,
розвивають індивідуальні творчі здібності учасників колективу;
- щороку створюють не менш як один спектакль (театральні колективи),
представляють концертну програму з двох відділень (хорові, вокальні,
хореографічні, оркестрові, фольклорні, циркові та інші колективи),
поновлюють не менш як одну виставку робіт (фотостудії, студії образотворчого
та декоративно-прикладного мистецтва);
надають
консультативно-методичну
допомогу
колективам
і
об’єднанням, керівникам і спеціалістам, які займаються певним видом творчої
діяльності з підготовчими групами.
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//. Порядок присвоєння звання
2 . 1. Документи на присвоєння звання «Народний колектив» подають до
Ф едерації профспілок України
членські організації ФПУ на підставі
клопотання
керівників підприємств, організацій, установ, профспілкових
організацій.
2.2. Членська організація подає:
- лист-клопотання про присвоєння звання «Народний колектив»;
- копію рішення виборного органу;
- картку аматорського колективу - претендента на звання «Народний
колектив»;
- творчу характеристику на керівника колективу;
- письмове погодження відповідного регіонального профоб’єднання (для
всеукраїнських профспілок) або відповідної всеукраїнської профспілки (для
регіональних профоб'єднань).
2.3. Президія
Федерації профспілок України приймає рішення про
присвоєння звання «Народний колектив» терміном на 3 роки на підставі
клопотання членської організації ФПУ.
Підтвердження звання «Народний колектив» здійснюється згідно з
постановою виборного органу членської організації на підставі висновків
атестаційної комісії членської організації один раз на три роки після творчого
звіту аматорського колективу. Склад атестаційної комісії затверджується
рішенням виборного органу членської організації.
Колектив, діяльність якого не відповідає вимогам цього Положення,
позбавляється звання терміном на три роки згідно з рішенням виборного органу
членської організації на підставі висновків атестаційної комісії.

