
 

 

БАРАНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

РІШЕННЯ 

виконавчого комітету 

 

25.04.2019                                                                                                               № 109 

 

Про оголошення конкурсу на краще 

художнє оформлення зупинок  

громадського транспорту  

«Маршрутом рiдних мiсць»  

 

      З метою широкого залучення дітей, молоді, жителів до оновлення та благоустрою рідних місцин 

власними руками, шанобливого ставлення до спільної праці, зв’язку між поколіннями, до Дня 

захисту дітей, керуючись ст.30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Оголосити конкурс на краще художнє оформлення зупинок громадського транспорту 

на території Баранівської об’єднаної територіальної громади. 

2. Затвердити конкурсну комісію щодо визначення переможців конкурсного відбору на 

краще художнє оформлення зупинок громадського транспорту «Маршрутом рiдних 

мiсць» у складі згідно з додатком. 

3. Затвердити Положення про проведення конкурсу на краще художнє оформлення 

зупинок громадського транспорту «Маршрутом рiдних мiсць» згідно з додатком. 

4. Затвердити кошторис витрат для нагородження переможців конкурсу на краще 

художнє оформлення зупинок громадського транспорту «Маршрутом рiдних мiсць» 

згідно з додатком. 

5. Відділу організаційно-кадрової роботи міської ради (Костецька О. Д.) оприлюднити 

дану інформацію на офіційному веб-сайті Баранівської міської ради. 

6. Відділу фінансів міської ради (Василевський О. В.) спільно з відділом культури, сім’ї, 

молоді та спорту міської ради (Ошатюк Н. Б.) забезпечити фінансування витрат згідно з 

кошторисом. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради В. А. Савчука. 

 

 



 

Заступник міського голови                                                                           В. А. Савчук 

 

 

Керуючий справами виконкому                                                                 Л. Л. Куцан  

 

 

 

 

 

                                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                рішення виконавчого комітету 

                                                                                                від   25.04.2019 № 109 

СКЛАД 

КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ 

щодо визначення переможців конкурсного відбору на краще художнє оформлення зупинок 

громадського транспорту «Маршрутом рiдних мiсць»  

 

Кокітко 

Наталія Володимирівна 

перший заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, голова 

конкурсної комісії 

Савчук 

Василь Андрійович 

 

заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, заступник голови 

конкурсної комісії 

Завадська Жанна 

Сергіївна 

 

головний спеціаліст з організаційної роботи 

відділу організаційно-кадрової  роботи 

міської ради, відповідальний  

секретар конкурсу 

Члени конкурсної комісії: 

Бенкіна Тетяна 

Григорівна   

 

Воробей Оксана                              

керівник гуртків міського будинку дитячої 

творчості 

 

методист відділу освіти Баранівської міської 

ради 



Борисівна     

 

Виховський  

Сергій  Адамович                             

 

начальник відділу благоустрою та ЖКГ 

міської ради  

Куцан Людмила 

Леонідівна 

керуючий справами виконкому міської ради 

 

Кравчук  

Володимир Ігорович 

 голова спілки митців «Розмай» 

Ошатюк 

Надія Богданівна  

 

 

Пилипко  

Лариса Олексіївна   

 

начальник відділу культури, сім’ї, молоді та 

спорту міської ради 

 

провідний спеціаліст з інформаційної 

роботи відділу організаційно-кадрової  

роботи міської ради 

Самчук 

Олександр Валентинович 

 

Свінціцька  

Наталія Іванівна 

 

Свінціцька 

Світлана Миколаївна 

 

 

секретар міської ради 

 

директор КУ «Агенція місцевого органічного 

розвитку - АМОР»  

 

 

методист відділу освіти міської ради 

Керуючий справами виконкому                                                                   Л. Л. Куцан 

 

 

 

                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                          рішення виконавчого комітету 

                                                  від 25.04.2019 № 109 

 



 

ПОЛОЖЕННЯ 

 про проведення конкурсу на краще художнє оформлення зупинок громадського транспорту 

«Маршрутом рiдних мiсць» 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

 

1.1.Положення про проведення конкурсу на краще художнє оформлення зупинок 

громадського транспорту «Маршрутом рiдних мiсць» (далі – Положення) визначає 

порядок, строки та умови проведення конкурсу на краще художнє оформлення зупинок 

громадського транспорту, вимоги до його учасників, конкурсних робіт, розмір грошової 

винагороди переможцям тощо. 

1.2. Конкурс на краще художнє оформлення зупинок громадського транспорту 

«Маршрутом рiдних мiсць» на території Баранівської міської об’єднаної територіальної 

громади проводиться до Дня захисту дiтей та з метою широкого залучення дiтей, молодi, 

жителiв Баранівської ОТГ до оновлення та благоустрою рiдних мiсцин власними руками, 

шанобливе ставлення до спiльної працi, звязок мiж поколiннями.  

1.3. Організатором конкурсу є Виконавчий комітет Баранівської міської ради.  

1.4. Переможців конкурсу визначає конкурсна комісія, склад якої затверджується 

рішенням виконавчого комітету Баранівської міської ради. 

1.5. Інформація про проведення конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті 

Баранівської міської ради http://otg.mrada-baranivka.gov.ua/. 

1.6. Виконавчий комітет міської ради залишає за собою право змінити строки проведення 

конкурсу, а також скасувати конкурс у разі відсутності конкурсних робіт. 

 

ІІ. ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ 

2.1. Завданнями конкурсу є:   

- заохочення молодi до спiльної творчої праці; 

-  мiнiмалiзувати бажання до вандалiзму;  

- привиття естетичного смаку;  

- сприяння розвитку та реалізації творчих ініціатив юних митців;  

- популiризація дитячої творчості;  

- обмін творчим досвідом. 

 

ІІІ. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ  

3.1. До участі в конкурсі запрошуються активісти громади, представники учбових та позашкiльних 

закладiв освiти, органи місцевого самоврядування, працівники галузі культури, художники, аматори. 

 

 

ІV.ОРГАНІЗАЦІЯ І УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

4.1. Участь у конкурсі є безкоштовною.  

4.2. Для участі у конкурсі особа чи група осіб подають заявку, зразок якої додається, та ескiзи робiт 

авторів до виконавчого комітету Баранівської міської ради за адресою: м. Баранівка, вул. Соборна, 20 

(2-й поверх). 



4.3. Заявки приймаються до 16 травня (включно) 2019 року, розглядаються конкурсною комісією та 

допускаються до участі у конкурсі. 

4.4. Подача учасником конкурсної роботи означає його згоду на її подальше 

редактування та використання з метою проведення конкурсу. 

4.5. Конкурсні роботи, що подаються в електронному вигляді, надсилаються на 

електронну скриньку b.meriya@.ukr.net з поміткою у назві теми листа «Маршрутом 

рідних місць». 

4.6. Термін проведення конкурсу: з 17 травня 2019 року по 1 червня 2019 року.  

4.7. Визначення переможця конкурсу відбудеться 1 червня 2019 року.  

 

V. ВИМОГИ ДО  КОНКУРСНИХ РОБІТ 

5.1. Зупинка повинна бути оформлена в одному тематичному стилi:  

- українському національному, сучасному, тощо;  

- за допомогою техніки графіті, розпису, або виконана в інших техніках чи стилях. 

Дизайн повинен підкреслювати естетичний смак та бути актуальним. 

 

VІ. ПОРЯДОК ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ  

6.1. Конкурсні роботи оцінюються за 12 (дванадцяти) бальною системою. 

6.2. Зупинки оцінюються членами конкурсної комісії за такими критеріями:  

- актуальність; 

- креативність; 

- оригінальність стилю;  

- досконалість форми.  

6.3. Конкурсна комісія визначає переможця конкурсу (І місце).  

6.4. Переможцями конкурсу є особи, чиї конкурсні роботи, набрали найбільшу кількість 

балів та голосів за підсумками голосування членів конкурсної комісії за краще художнє 

оформлення зупинок громадського транспорту «Маршрутом рiдних мiсць». 

6.5. Переможець у конкурсі  на краще художнє оформлення зупинок громадського транспорту 

«Маршрутом рiдних мiсць» отримає грошову винагороду у сімі  

15000 (п’ятнадцять тисяч) грн. Грошова винагорода має бути використана лише на потреби дiтей або 

молодi громади, за рішенням команди переможця про що команда інформує виконавчий комітет 

Баранівської міської ради. 

6.6.Переможцям вручається диплом та грошова винагорода. 

6.7. Конкурсна комісія має право вiдзначити решту учасникiв дипломами за номінаціями: 

«Трудомісткість виконання», «Оригінальність», «Втілення творчого задуму», «Естетичний смак», 

«Креативність» та подяками міського голови. 

6.8. Інформація про підсумки конкурсу публікується на веб-сайті Баранівської міської ради 

http://otg.mrada-baranivka.gov.ua/.  

 

 

 

 



Зразок заявки на участь у конкурсі: 

 

 Виконавчий комітет  

Баранівської міської ради  

Житомирської області 

  

 Вул.Соборна,20, м. Баранівка, Житомирська   

обл.12701, тел. (04144) 4-20-35 

  

  

 прізвище,  ім’я,  по батькові 

  

 місце  проживання 

  

 контактний  телефон 

  

 електронна  пошта 

 

Керуючий справами виконкому                                                                      Л. Л. Куцан 

 

 


