
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

Від 10.08.2020                                     м. Бурштин                                                           № 321 

 

 

Про виділення коштів 

 

Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

відповідно до рішення  Бурштинської міської ради від 27.12.2016 року № 38/21-16 «Про 

затвердження міської цільової соціальної програми «Молодь Бурштина  на 2017-2020 роки.» 

та рішення Бурштинської міської ради від 20 грудня 2019року №21/85-19 «Про бюджет міста 

Бурштин на 2020рік», з метою реалізації молодіжної політики в м.Бурштин та с.Вигівка та 

відзначення Дня Державного Прапора України: 

 

 

1. Відділу у справах молоді і спорту Бурштинської міської ради (Марія Козар) 

організувати та провести фотоконкурс «Блакитне та жовте довкола нас» (далі Конкурс) з 

нагоди відзначення Дня Державного Прапора України. 

2. Створити оргкомітет Конкурсу (додається). 

3. Затвердити Положення  про проведення міського патріотичного конкурсу 

фотоаматорів «Блакитне і жовте довкола нас» (додається). 

4. Фінансовому відділу міської ради (Ольга Петровська) виділити кошти в сумі 6000 

(шість тисяч) гривень 00 коп. для нагородження учасників Конкурсу. 

5.  Бухгалтерській службі Бурштинської міської ради (Іванна Федунків) провести 

відповідні розрахунки. 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів Надію Кицелу. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                          Роксолана Джура                                                                                     

 

 

 

 

 

 



                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                      розпорядження міського голови 

                                         від 10.08.2020   № 321                                           

 

 

Положення про проведення міського  

патріотичного конкурсу фотоаматорів 

 «Блакитне і жовте довкола нас»  

 
І .Загальні положення 

1 Ці умови визначають порядок проведення міського патріотичного конкурсу робіт 

юних фотоаматорів «Блакитне і жовте довкола нас» (далі - Конкурс). 

2 Конкурс проводиться з 10 серпня по 24 серпня 2020 року. 

3 Мета та основні завдання Конкурсу: 

- розвиток національно-патріотичної свідомості молоді міста 

- популяризація та пропаганда  національних символів України; 

- пошук та розкриття нових юних талантів; 

- формування у молоді активної життєвої позиції, готовності брати участь у 

суспільному і культурному житті міста; 

- подальший розвиток фотоаматорства серед  молоді. 

4 Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для  молоді міста. 

5  Організаційно-методичне забезпечення проведення Конкурсу здійснює відділ у 

справах молоді і спорту Бурштинської міської ради. 

6.  Конкурсні роботи не рецензуються і не повертаються. 

7. Інформація про проведення Конкурсу розміщується на офіційному веб- сайті 

Бурштинської міської ради та Facebook сторінці. 
 

П. Учасники Конкурсу 

1 У Конкурсі беруть участь діти та молодь віком від 7 до 35 років. 

2 Конкурс проводиться за чотирьма віковими категоріями: 

-  I група (7-11 років); 

- II група (12- 18 років); 

- III група (19 - 25 років); 

- IV група (26 -35 років). 

 

III. Порядок і терміни проведення Конкурсу 

1 Конкурсні роботи приймаються з 10 серпня по 24 серпня 2020 року. 

2 Учасники конкурсу на Конкурс надсилають авторські фотографії, виконані у будь-

якій техніці фоторобіт. До кожної фотографії обов’язково  повинна бути додана 

візитівка, де   вказано: 

• назва роботи і короткий опис роботи; 

• прізвище, ім'я, вік автора роботи; 

• номер телефону,. 

Важливо: подані матеріали не можуть мати в собі змісту чи зображень, які 

можуть сприйматись як образливі, провокаційні, принизливі або неввічливі щодо 



будь-кого чи будь-чого. Ці матеріали і зовні, і по суті повинні узгоджуватись з 

нормами цивільного дискурсу. Іншими словами, зміст усіх фотографій має 

відповідати  вимогам  глобальної публічної аудиторії. 

 

3 Конкурсні роботи надсилати за посиланням      https://bit.ly/30u3Acn 

4 На конкурс приймаються тільки авторські фотографії (тобто зроблені власноруч, 

індивідуально, самостійно) - НЕ з Інтернету. 

5 Фотографії, представлені без вищезазначених даних, оргкомітет  не розглядатиме. 

6 Оргкомітет має право використовувати надіслані на Конкурс фотороботи для 

розміщення на сторінках періодичних видань, оформлення виставок тощо. 

 

ІV. Вимоги до конкурсних робіт (фотографій) 

1   Один учасник може надіслати не більше двох фотографій. 

3 Конкурсна робота (фотографія) має демонструвати Ваші фотографічні навички та 

передавати тематику конкурсу (фото із застосування кольорів  державного прапора). 

4 Роботи, які порушують будь-яке з наведених вище правил, будуть 

дискваліфіковані. 

V. Організаційний комітет Конкурсу 

І  Для організації та проведення Конкурсу створюється оргкомітет , склад яких 

затверджується розпорядженням міського голови. 

2  Оргкомітет вирішує всі питання, пов’язані з підготовкою та проведенням 

Конкурсу; забезпечує організаційно-методичну допомогу учасникам, підбиває 

підсумки. 

VI. Критерії оцінювання робіт 

Роботи оцінюються за наступними критеріями: 

• оригінальність задуму - 10 балів; 

• рівень майстерності - 10 балів; 

• пізнавальне та виховне значення роботи - 10 балів; 

• відповідність темі номінації і загальній ідеї конкурсу - 10 балів. 

 

VІІ. Нагородження переможців  Конкурсу 

1 Переможцями Конкурсу є учасники, які набрали найбільшу кількість балів. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F30u3Acn%3Ffbclid%3DIwAR16Uk09yiSgZUBZLxaGE8nudggcd77gvKOFf_rrTUI1pjY7piVL2OEvVrE&h=AT2X9oiIjnMhoHXqK68CC9Nn88M-rE9O969zJr1Rix2aSi_Z-WrXyQuo5jEu2I9HtFZcudP60FKCauPxWgT44OaMpS_JteVZ9xrFcd1zJlfYDCb6mqJeD-tddZC6WYcMzLjD


                                                                                                Додаток  

                                                            до розпорядження міського голови 

                                                       від  10.08.2020 № 321 

 

 

 

Склад оргкомітету підготовки та проведення фотоконкурсу 

 «Блакитне та жовте довкола нас» 

 

 

1. Надія Кицела - голова оргкомітету, заступник міського голови  з питань діяльності 

виконавчих органів. 

2. Олена Александрів - секретар організаційного комітету,  начальник організаційного 

відділу.  

3. Марія Козар -  начальник відділу у справах молоді і спорту. 

4. Іванна Томин – начальник відділу науки і освіти. 

5. Тетяна Зорій – начальник відділу культури, туризму і зовнішніх зв’язків . 

6. Сергій Редькін  – голова Молодіжної ради м.Бурштин (за згодою). 

7. Анастасія Кукушкіна – фотограф (за згодою). 

8. Олександр Іваськевич  – голова ГО «Молода Просвіта» (за згодою). 

9. Галина Олексин – головний спеціаліст відділу у справах молоді і спорту. 

 

                                                   

       

 

                                                       

Начальник відділу  

у справах молоді і спорту              Марія Козар 

 

 

 

 

 

 


