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ПОЛОЖЕННЯ 

про Національний відбір на участь у Дитячому пісенному конкурсі 

Євробачення-2017 

 
1. Загальні положення 

 

1.1. Міжнародний дитячий пісенний конкурс Євробачення-2017 (далі – 

Міжнародний конкурс) проводиться з метою підтримки молодих талантів у 

галузі популярної музики, заохочення розвитку духу міжнародного змагання 

серед молодих виконавців.  

Міжнародний конкурс – це сучасна високоякісна телевізійна передача, 

створена під егідою Європейської мовної спілки (ЄМС) спільно з дійсними 

членами ЄМС як частина телевізійного обміну програмами мережі 

"Євробачення". 

1.2. Національний відбір на участь у Міжнародному дитячому пісенному 

конкурсі Євробачення-2017 (далі – Відбір) організовується та проводиться 

«Національною суспільною телерадіокомпанією України» (далі – ПАТ 

«НСТУ»), як членом ЄМС із метою обрання за допомогою відбору пісні та 

представника від України на Міжнародному дитячому пісенному конкурсі 

Євробачення–2017,  Тбілісі, Грузія, фінал якого відбудеться 26 листопада 

2017 року. 

1.3. З метою організації забезпечення підготовки учасників до фінального 

етапу Відбору, ПАТ «НСТУ»  може залучати висококваліфікованих фахівців 

з вокалу, хореографії, акторської майстерності, сценографії стилістів, 

візажистів та модельєрів високого рівня тощо.  

 

2. Організатор і розпорядник Відбору, журі Відбору 

 

2.1. ПАТ «НСТУ», яке є організатором і розпорядником Відбору, 

визначає пісню, враховуючи основі критерії згідно з міжнародними 

правилами ЄМС, що представлятиме Україну на Міжнародному конкурсі, 

формує склад журі та визначає терміни і порядок проведення Відбору. 

2.2. ПАТ «НСТУ» має право у будь-який час припинити участь Учасника 

у Відборі у разі недотримання ним вказівок представників ПАТ «НСТУ», 

вимог та умов цього Положення, у тому числі правил Міжнародного 

конкурсу. 

2.3. Склад журі Відбору може налічувати 5 або 7 осіб: голови та 4 або 6 

членів журі, які визначаються ПАТ «НСТУ». 



2.4. Склад Журі визначається з авторитетних фахівців у галузях: музики, 

педагогіки, телебачення, сценографії, вокального мистецтва, менеджменту 

шоу-бізнесу та інших споріднених галузей. 

2.5. Журі працює на громадських засадах, керується у своїй роботі 

принципами неупередженості, об’єктивності та справедливості. 

2.6. Заміна у складі журі може бути здійснена у будь-який час за 

рішенням ПАТ «НСТУ».  

 

3. Учасники Відбору 

 

3.1. До участі у Відборі допускаються Учасники, які є громадянами 

України або постійно проживають в Україні та яким на день проведення  

фіналу Міжнародного конкурсу (26 листопада 2017 року) повинно бути не 

менше 9 і не більше 14 років. Це Положення поширюється і на танцювальний 

колектив, музикантів, бек-вокалістів (співвиконавців).  

Кожна дитина-виконавець може представляти лише одну країну-

учасницю. 

3.2. Обов’язковою умовою для участі у Відборі є взяття на себе 

Учасниками (їхніми батьками або опікунами) відповідальності за виконання 

таких зобов’язань: 

– дотримання вимог цього Положення та правил (умов) Міжнародного 

конкурсу, вказівок ПАТ «НСТУ» під час проведення Відбору; 

– укладання (забезпечити укладання) з ПАТ «НСТУ» договору на 

передачу майнових прав на пісню, що виконуватиметься учасником під час 

Відбору (далі – Пісня); 

– у разі перемоги учасника у Відборі укласти (забезпечити укладання) з 

переможцем та співвиконавцями, авторами пісні відповідних договорів з 

ПАТ «НСТУ» про участь переможця та співвиконавців у Міжнародному 

конкурсі та на право використання пісні;  

– забезпечити участь Учасника в офіційних заходах, в т. ч. протягом 

тижня Євробачення, та виконання пісні під час Відбору та Міжнародного 

конкурсу. 

3.3. У разі порушення Учасником умов цього Положення та умов участі у 

Відборі, невиконання вказівок ПАТ «НСТУ», пов’язаних  з участю у Відборі, 

ПАТ «НСТУ» має право відмовити Учаснику в участі у Відборі. 

 

 

4. Етичні правила 

 

4.1. Усі сторони, залучені до Відбору, повинні докласти всіх можливих 

зусиль для створення атмосфери єдиної команди серед дітей-виконавців, 

розвинути їхній досвід та відчуття єднання. 

4.2. Обговорення Відбору дорослими, в тому числі виступів Учасників, не 

повинні відбуватися в присутності дітей-виконавців. 

4.3. Під час усього Відбору діти-виконавці не повинні залишатися без 

нагляду та супроводу дорослих (батьків, представників, опікунів).  



4.4. Будь-які контакти  Учасників з ЗМІ повинні координуватися 

призначеним представником ПАТ «НСТУ» так, щоб діти-виконавці не 

потрапляли у некомфортні та складні для них ситуації. 

 

5. Вимоги до пісень та їх виконання 

 

5.1. Запропонована Учасником до участі у Відборі Пісня складається з 

віршів і музики та не повинна комерційно видаватися, публікуватися або 

виконуватися публічно (слова чи музика) до 1 травня 2017 року: тобто, Пісня 

як об’єкт авторського права не повинна бути розповсюдженою 

(оприлюдненою) за допомогою інтернету, а також на будь-яких носіях 

(аудіокасети, CD, DVD тощо) продажем або іншим засобом передачі прав, 

розповсюджена публічним сповіщенням у теле- чи радіоефірі або виконана 

публічно. Для уникнення сумнівів у межах цих правил визначено, що будь-

яка збірка пісень Відбору чи видання пісні у вигляді синглу після Відбору не 

повинні вважатися попереднім виданням. 

            Учасники повинні брати активну участь у написанні та складанні 

вибраної пісні, при цьому допускається отримання дитиною-виконавцем 

допомоги від дорослих (професіоналів та інших).  

            Дитина-виконавець, що брала участь у написанні/складанні пісні, має 

брати участь у виконанні пісні на сцені/наживо як співак, танцівник або 

музикант під час Відбору та Міжнародного конкурсу. 

5.2. Обов'язковою умовою участі у Відборі є надання ПАТ «НСТУ» 

Учасниками (їхніми батьками або опікунами) письмового підтвердження, 

що: 

 

I. пісня, яка виконуватиметься, є оригінальною, до вищезгаданого 

часу не видавалася комерційно, не публікувалася та не виконувалася 

публічно; 

 

II. дитина-виконавець брала активну участь у процесі написання 

музики та слів пісні (співавтор); 

 

III. дитина-виконавець є єдиним власником або співвласником прав 

на пісню (автор, співавтор). 

 

5.3. Тривалість пісні не повинна перевищувати 3 (трьох) хвилин. Будь-яка 

Пісня (виступ), що не відповідає цій вимозі щодо тривалості, може бути 

дискваліфікована. 

5.4. Слова кожної Пісні повинні бути написані та виконані державною 

мовою. Максимум 40% повного тексту пісні може бути виконано іншою 

(іноземною) мовою. 

5.5. Учасники наживо виконують Пісню на сцені в супроводі записаної 

інструментальної фонограми (мінус вокал), яка може містити запис бек-

вокалу. 



5.6. Слова (текст) Пісні та/чи виконання пісні не повинні шкодити 

репутації Відбору. Протягом Відбору не допускаються тексти, репліки, жести 

політичного чи аналогічного характеру. Не допускаються грубі або 

нецензурні слова у текстах або під час виконання пісні. Не допускається 

використання будь-якої комерційної інформації. Порушення цього правила 

може привести до дискваліфікації Учасника. 

5.7. Зовнішній вигляд та одяг Учасника (виконавця) та учасників 

танцювального, вокального або музичного супроводу Учасника не повинен 

мати відвертий та/або зухвалий вигляд та повинен відповідати віку Учасника. 

5.8. Пісню можуть представляти не більше, ніж шість дітей-виконавців. 

Живі тварини на сцені не дозволяються. 

5.9. У Міжнародному конкурсі бере участь дитина-виконавець (-вці) 

тільки та (-і), які визначені переможцем(-ями) у Відборі. Пісня, що 

виконувалася на Відборі, має бути такою самою і на Міжнародному конкурсі. 

5.9.1. Діти-виконавці, обрані згідно з цим Положенням про Відбір, але 

недопущені до нього (невідповідність вимогам та умовам участі у Відборі 

або їх порушення), матимуть право брати участь у будь-якому наступному 

Національному відборі при дотриманні умов (вік, оригінальна пісня тощо). 
 

6. Строки  та етапи проведення Відбору 

 

6.1. Відбір  вважається розпочатим із дня його оголошення.  Оголошення 

про Відбір розміщується в засобах масової інформації та/або на сайті ПАТ 

«НСТУ». 

6.2. Із дня оголошення Відбору та по 7 серпня 2017 року включно всі 

охочі взяти участь у Відборі подають заповненні заявку на участь у Відборі 

(Додаток 1 до Положення) та гарантії авторського права на музику і текст 

Пісні (Додаток 2 до Положення) на поштову адресу ПАТ «НСТУ», зазначену 

в цьому Положенні, так і шляхом надсилання заповнених та відсканованих 

документів на електронну адресу ПАТ «НСТУ» зазначену в цьому 

Положенні. Документи повинні бути заповнені з урахуванням вимог, 

передбачених розділами 3 та 5 цього Положення. 

6.3. Під час перевірки та оцінки поданих документів ПАТ «НСТУ» 

визначається список осіб допущених до участі у Відборі, про що кожного 

буде повідомлено за контактними даними, вказаними у документах. 

6.4.  8 серпня 2017 року відбудеться відбірковий тур Відбору за адресою 

м. Київ, вул. Мельникова 42. Інформація про час проведення відбіркового 

туру буде розміщена на сайті ПАТ «НСТУ». 

6.5. 8 серпня 2017 року по завершенню відбіркового туру буде оголошено 

список фіналістів Відбору (додатково інформація буде розміщена на сайті 

ПАТ «НСТУ»), крім того в цей же день буде повідомлено дату проведення 

фіналу Відбору. 

6.6. Відбір вважається завершеним з дати оголошення його результатів – 

пісні-переможниці.  

 

 



 

7. Процедура визначення пісні-переможниці Відбору 

 

7.1. Пісня-переможниця Відбору визначатиметься шляхом голосування 

журі. За рішенням ПАТ «НСТУ» може бути визначено змішана процедура 

голосування за пісню–переможницю в фіналі Відбору: голосування журі та 

кількість балів за результатами інтерактивного голосування телеглядачів 

(sms). Остаточна та детальна інформація щодо процедури голосування буде 

розміщена на сайті ПАТ «НСТУ» одночасно з інформацією про дату 

проведення фіналу Відбору. 

7.2. Переможцем стає пісня, яка отримала найбільшу кількість балів 

7.3. У випадку, якщо дві чи більше пісень наберуть однакову балів, 

проводиться повторне прослуховування пісень та відповідно здійснюється 

повторне голосування для визначення пісні-переможниці.  

7.4. Виконавець пісні, який набрав найбільшу кількість балів, стає 

офіційним представником України на Міжнародному конкурсі. 

7.5. Виконавець має право на доопрацювання пісні за погодженням з ПАТ 

«НСТУ». 

8. Заключні положення 

 

8.1. Відбір має відкритий характер.  

8.2. Уся необхідна інформація щодо заходів, етапів проведення Відбору, 

рішень журі, результатів тощо розміщується в засобах масової інформації, а 

також на сайті ПАТ «НСТУ».  

8.3. У разі будь-яких змін, які можуть бути внесені ЄМС стосовно правил 

участі у Міжнародному конкурсі, зазначені зміни автоматично будуть 

внесені у це Положення і будуть обов'язковими до виконання всіма 

Учасниками Відбору та ПАТ «НСТУ» як організатора та розпорядника 

Відбору. 

8.4. ПАТ «НСТУ» має право змінити умови Відбору до його початку. 

8.5. ПАТ «НСТУ» має право відмовитися від проведення Відбору, якщо 

проведення стало неможливим за обставин, які не залежать від ПАТ 

«НСТУ». 

 

 

Адреса: 

ПАТ «НСТУ» 

вул. Мельникова, 42, Київ, 04119 

National Television Company of Ukraine 

42 Melnikova str. Kyiv 04119 Ukraine 

http://www.1tv.com.ua/ 

Телефон для довідок 044 481 40 07 

 

Ел. адреса: DPKE2017@ntu.ua  

 

 



 
Додаток №1 

до Положення  

 

 

 

Заявка на участь у Національному відборі  на участь у Міжнародному 

дитячому пісенному конкурсі «Євробачення-2017» 
 

 

Виконавець (соліст) 

 

Сценічне ім’я__________________________________________________________________ 

 

Прізвище_____________________________________________________________________ 

 

Ім’я, по батькові_______________________________________________________________ 

 

Дата народження: 

 

Число ________ місяць __________рік_________ 

 

Музична освіта________________________________________________________________ 

 

Контактні дані батьків: 

 

П.І.Б. одного з батьків__________________________________________________________ 

 

Адреса:  

поштовий індекс ___________область______________________________________ 

 

Місто/селище ____________________вул._________________№ будинку/квартири______ 

 

Телефон__________________________________ 

 

 

 

 

 
Заявники в особі батьків (опікунів) як суб'єкти персональних даних, підписуючи цю Заявку, добровільно 

надають ПАТ «НСТУ» згоду на обробку персональних даних своїх та своєї дитини. Своєю згодою Заявник 

підтверджує, що він повідомлений (без додаткового письмового повідомлення) про права, визначені 

Законом України "Про захист персональних даних", та про мету обробки внесених у заявку персональних 

даних. Метою обробки персональних даних є забезпечення цивільних відносин між ПАТ «НСТУ» та 

Заявником у рамках участі в Національному відборі на участь Міжнародному дитячому пісенному конкурсі 

«Євробачення-2017».  

Зміст прав як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" 

йому відомий і зрозумілий. Терміни, які містяться в цьому пункті, застосовуються в значенні, викладеному в 

Законі України "Про захист персональних даних". 

 

 

 

Дата заповнення ______________________________Підпис батьків____________________ 

 

 

 



 

Додаток №2 

до Положення  

 

 

Гарантії авторського права на музику і текст Пісні, що подається на 

Національний відбір  на участь у Міжнародному дитячому пісенному 

конкурсі «Євробачення-2017» 
 

 

 

 

Назва пісні__________________________________________________________________ 

 

 

Автор музики: 

 

Прізвище_____________________________________________________________________ 

 

Ім’я, по батькові_______________________________________________________________ 

 

Дата народження: 

 

Число ________місяць __________ рік___________ 
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Заявники в особі батьків (опікунів) як суб'єкти персональних даних, підписуючи цю гарантію, добровільно 

надають ПАТ «НСТУ» згоду на обробку персональних даних своїх та своєї дитини. Своєю згодою Заявник 

підтверджує, що він повідомлений (без додаткового письмового повідомлення) про права, визначені 

Законом України "Про захист персональних даних", та про мету обробки внесених у заявку персональних 

даних. Метою обробки персональних даних є забезпечення цивільних відносин між ПАТ «НСТУ» та 

Заявником у рамках участі в Національному відборі на участь Міжнародному дитячому пісенному конкурсі 

«Євробачення-2017».  

Зміст прав як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" 

йому відомий і зрозумілий. Терміни, які містяться в цьому пункті, застосовуються в значенні, викладеному в 

Законі України "Про захист персональних даних". 
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представники) Учасників гарантують, що твір є оригінальним, ніколи не випускався для 
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