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Правила голосування у фіналі національного відбору на участь
у Дитячому пісенному конкурсі Євробачення – 2022
1. Голосування у фіналі національного відбору на участь у Дитячому
пісенному конкурсі Євробачення – 2022 від України (далі – Фінал) складається з
голосування журі Фіналу – 50% (далі – Голосування журі) та онлайн-голосування
глядачів / слухачів – 50% (далі – Онлайн-голосування) за переможця Фіналу.
2. Голосування журі відбувається в онлайн-форматі під час прямої
трансляції Фіналу.
2.1. Кожен член журі використовує для голосування онлайн-систему,
запропоновану йому акціонерним товариством «Національна суспільна
телерадіокомпанія України» (далі – Організатор). Кожен член журі може
проголосувати лише один раз. У разі отримання Організатором більш ніж одного
результату від члена журі зараховується лише перший отриманий результат.
2.2. Кожен член журі виставляє кожному з учасників Фіналу (далі –
Фіналісти) бали від 1 до 5 (або іншої цифри, яка дорівнює фактичній кількості
Фіналістів). При цьому під час голосування член журі не може виставляти
однакові бали кільком Фіналістам. Найвищим вважається 5 балів (або інша
цифра, яка дорівнює фактичній кількості Фіналістів), а найнижчим – 1 бал. У разі
отримання Організатором результатів голосування члена журі, які порушують ці
Правила, здійснюється переголосування таким членом журі в межах часу,
визначеного Організатором для Голосування журі. Бали членів журі
підсумовуються щодо кожного з Фіналістів.
2.3. Сума балів журі для кожного Фіналіста переводиться в бали від 1 до 5
(або іншої цифри, яка дорівнює фактичній кількості Фіналістів), при цьому
найбільша сума балів – це 5 балів, найменша – 1 бал. Результат Голосування журі
оголошується ведучим та виводиться на екран у порядку виконання Фіналістами
пісень у Фіналі.
2.4. У разі однакової сумарної кількості балів від журі у двох чи більше
Фіналістів цим Фіналістам присвоюється однаковий(-і) бал(-и), а наступний(-і)
за порядком бал(-и) вилучається(-ються).
3. Онлайн-голосування відбувається на сайті junior.eurovision.ua.
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3.1. Фіналісти виконують у Фіналі пісні в алфавітному порядку їхніх
прізвищ. Кожному з Фіналістів присвоюється відповідний порядковий номер, що
використовується для цілей Онлайн-голосування.
3.2. Онлайн-голосування відбувається у два етапи:
етап 1: Онлайн-голосування відкривається о 00:00 за два дні до дати
Фіналу та закривається о 15:00 у день Фіналу. Для ознайомлення
глядачів / слухачів із піснями Фіналістів та проведення Онлайн-голосування на
сайті junior.eurovision.ua буде розміщено презентаційні відео з піснями
Фіналістів;
етап 2: Онлайн-голосування відкривається під час прямої трансляції
Фіналу орієнтовно на 15 хвилин після завершення виконання пісень наживо
Фіналістами. Ведучий(-а) Фіналу оголошує про початок та завершення Онлайнголосування, а також під час прямої трансляції в ефірі з’являються відповідні
текстові повідомлення.
3.3. Для участі в Онлайн-голосуванні на кожному з етапів користувач
повинен авторизуватися через свій обліковий запис в Google та/або Facebook.
3.4. На кожному етапі Онлайн-голосування можна проголосувати з одного
акаунта Google та/або Facebook один раз. При цьому на етапі 2 Онлайнголосування користувач може повторно проголосувати за Фіналіста, якому він
віддав свій голос на етапі 1 Онлайн-голосування, або змінити свій вибір та
проголосувати за іншого Фіналіста.
3.5. Онлайн-голосування відбувається безкоштовно.
3.6. Після підрахунку голосів, отриманих за кожного Фіналіста під час
етапів 1 та 2 Онлайн-голосування, формується рейтингова таблиця результатів
Фіналістів у відсотковому співвідношенні голосів, що в сукупності становить
100%, з подальшим переведенням відсотків у бали – від 1 до 5 (або іншої цифри,
яка дорівнює фактичній кількості Фіналістів). При цьому найвищим вважається
5 балів (або інша цифра, яка дорівнює фактичній кількості Фіналістів), а
найнижчим – 1 бал відповідно. Таким чином, найбільший відсоток голосів
переводиться в найвищий бал, а найменший відсоток – у найнижчий бал.
3.7. У разі однакової сумарної кількості балів від Онлайн-голосування у
двох чи більше Фіналістів цим Фіналістам присвоюється однаковий(-і) бал(-и), а
наступний(-і) за порядком бал(-и) вилучається(-ються).
3.8. Результат Онлайн-голосування оголошується ведучим та виводиться
на екран по черзі для кожного Фіналіста, починаючи з Фіналіста, який отримав
найменшу кількість балів за результатами Голосування журі, і завершуючи
Фіналістом, який отримав найбільшу кількість балів за результатами
Голосування журі.
3.9. Організатор залишає за собою право не враховувати результати
Онлайн-голосування за окремих Фіналістів у разі обґрунтованих припущень
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щодо застосування технологічних засобів впливу на результати Онлайнголосування (так званої «накрутки»).
4. Загальний результат голосування формується додаванням балів за
результатом Голосування журі та балів за результатом Онлайн-голосування.
У підсумку найвищим результатом вважається найвищий бал, а найнижчим –
найнижчий бал відповідно. Переможцем національного відбору на участь у
Дитячому пісенному конкурсі Євробачення – 2022 (далі – Відбір) стає Фіналіст,
який отримав найбільшу сумарну кількість балів за результатами Голосування
журі та Онлайн-голосування.
5. У разі отримання однакової найвищої сумарної кількості балів двома або
більше Фіналістами за результатами Голосування журі та Онлайн-голосування,
як вказано в пункті 4 цих Правил, проводиться повторне Голосування журі щодо
Фіналістів, які набрали однакову кількість балів. Переможцем Відбору стає
Фіналіст, який отримав найбільшу кількість голосів журі за результатами
повторного Голосування журі.
Якщо в разі повторного Голосування журі троє Фіналістів отримають
однакову кількість голосів від журі, вирішальний голос для визначення
переможця Відбору має голова журі.
6. Результати голосування оголошуються в прямому ефірі Фіналу та є
остаточними, перегляду чи оскарженню не підлягають.
7. Інформація про умови, порядок та результати голосування у Фіналі
розміщується на сайті junior.eurovision.ua.
8. Організатор при настанні об’єктивних обставин, зокрема ускладненні
безпекової (ескалація воєнних дій в Україні) або епідеміологічної ситуації чи
будь-яких подій, які можуть зашкодити, негативно вплинути або поставити під
загрозу проведення голосування, має право вносити зміни до цих Правил. У разі
внесення змін відповідна інформація розміщується на сайті junior.eurovision.ua
та/або повідомляється в ефірі телеканалу «Суспільне Культура».
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дирекції телебачення
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