
 

 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

                                   ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

 

 

Від 03.02.2022                                            м.Бурштин                                                              № 5                                                                                           

 

 

Про проведення конкурсу на кращий  

ескізний проект в’їзного знаку до 

Бурштинської територіальної громади 

 

 

 З метою позначення меж території Бурштинської територіальної громади, створення її 

«візитної картки» та залучення громадської ініціативи до облаштування території громади,  

забезпечення позитивних змін у розвитку інфраструктури громади, відображення її 

історичного значення, керуючись ст.ст. 32, 40, Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», виконавчий  комітет міської ради вирішив: 

 

1.Провести конкурс на кращий ескізний проект в’їзного знаку до Бурштинської територіальної 

громади (далі - Конкурс). 

2.Затвердити Положення про проведення конкурсу на кращий ескізний проект в’їзного знаку 

до Бурштинської територіальної громади (Додається). 

3. Створити конкурсну комісію (Додаток ). 

4.Відділу житлово-комунального господарства і обліку комунального майна (І.Герт) 

забезпечити прийняття ескізних проектів з «10»   лютого до «10»  березня 2022 року. 

5. Організаційному відділу забезпечити висвітлення на офіційному сайті заходів, пов’язаних з 

підготовкою та проведення Конкурсу. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника  міського  голови 

Р.Стаська .               

 

 

Перший заступник міського голови                                                    Ростислав   СТАСЬКО                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  

від 03.02.2022  № 5 

 

 

Положення 

про проведення   конкурсу на кращий ескізний проект в'їзного знаку до Бурштинської 

територіальної громади 

 

1. Загальні положення 

1.1. Конкурс  на кращий ескізний проект в’їзного знаку до Бурштинської територіальної 

громади проводиться  з метою позначення меж громади  забезпечення позитивних змін у 

розвиток інфраструктури громади, залучення громадської ініціативи до облаштування 

території громади. В’їзні знаки мають містити не тільки інформацію про територіальну 

громаду, але й стати своєрідною візитівкою громади. 

Це Положення визначає порядок проведення   конкурсу і регулює правові  та 

організаційні  відносини, що виникають при проведенні Конкурсу. 

1.2. Участь у Конкурсі безкоштовна. 

1.3.  Конкурсні матеріали стають власністю  засновника Конкурсу і не підлягають 

поверненню авторам у зв’язку з подальшою участю в експозиційній та видавничій діяльності. 

        2. Мета Конкурсу 

2.1. Метою проведення Конкурсу є залучення громадської творчої ініціативи для 

встановлення в’їзних знаків територіальної громади. В’їзні знаки мають містити не тільки 

інформацію про територіальну громаду, але й стати своєрідним елементом благоустрою з 

відповідною підсвіткою у вечірній та нічний час. 

        3. Основне завдання Конкурсу 

        3.1. Вибір  кращого ескізного проекту в’їзного знаку до Бурштинської територіальної 

громади. 

        3.2. Надання громадянам, учбовим закладам, творчим установам та іншим організаціям 

можливості брати участь в процесі встановлення в’їзних знаків, як візитної картки громади. 

       4. Засновник Конкурсу – виконавчий комітет міської ради. 

       5. Учасники Конкурсу 

До участі у Конкурсі запрошуються художники, дизайнери, учні, студенти та викладачі, 

творчі групи, рекламні агенції, креативні студії, інші фізичні та юридичні особи  

територіальної громади та інших населених пунктів. 

 

6. Вимоги до оформлення конкурсних робіт 

6.1.  Кольорові ескізи в друкованому вигляді (формат А4) та в електронному варіанті. 

6.2. До розроблених ескізів додати текст пояснювальної записки щодо задуму в’їзного 

знаку, як візитної картки громади та відомості про автора (з дотриманням вимог Закону 

України «Про захист персональних даних»). 

 

7. Термін і період проведення Конкурсу  

7.1. Початок прийому конкурсних робіт – з 10.02.2022 року. Інформація про початок 

прийому конкурсних робіт буде розміщена на офіційному сайті міської ради. 

7.2. Прийом та реєстрація прийом та реєстрація конкурсних робіт здійснюється 

секретарем конкурсної комісії за адресою: Івано-Франківська область, м. Бурштин, вул. 

Січових Стрільців,4, 3 поверх, каб. 15, або на електронну адресу: sektor.gkh.bmr@gmail.com. 

Довідковий   телефон: (096-95-06-192) 

7.3. Прийом конкурсних робіт проводиться до 10 березня 2022 року. 

         8. Визначення  переможців 

 

Переможці Конкурсу визначатимуться рішенням конкурсної комісії. 

Роботи  оцінуватимуться за наступними критеріями: 

- художній рівень; 



- оригінальність; 

- лаконічність; 

- актуальність; 

- роботи мають бути унікальними на регіональному та національному рівнях; 

- естетичність та колоритність зображення; 

- інші критерії. 

Конкурсна комісія визначатиме одного переможця на  в’їзний знак в територіальну 

громаду 

Рішення конкурсної комісії  оформляється протоколом, який підписують голова та члени 

комісії. Це рішення є остаточним і перегляду не підлягає. 

         9. Оголошення результатів Конкурсу 

Інформація про переможців Конкурсу буде розміщена на офіційному сайті Бурштинської  

міської ради. 

         10. Нагородження 

Переможці нагороджуються подякою від міського голови, а також, при наявності 

фінансування, будуть нагороджені грошовими преміями. 

        11. Прикінцеві положення 

Організатори Конкурсу залишають за собою право відхилити будь-яку роботу, або зняти 

уже прийняту на розгляд конкурсної  комісії  роботу із зазначенням причини та повідомленням 

учасника. 

Проведення Конкурсу супроводжується інформаційною кампанією за участі засобів 

масової інформації з метою об’єктивного, відкритого доступу до інформації про конкурс та 

його безпосереднього відстеження громадськістю. 

Організатори Конкурсу залишають за собою право використовувати всі надіслані роботи 

чи їх фрагменти при підготовці та виданні інформаційних, рекламних матеріалів, публікаціях 

в засобах масової інформації та Інтернеті. 

По завершенні Конкурсу всі матеріали та документація зберігаються протягом року, 

після чого передаються на зберігання до архівного відділу міської ради. 

 

 

 Керуючий справами виконкому                                                      Надія Кицела  

 

                        

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           Додаток 2 

             до рішення   виконавчого  

             від 03.02.2022  

 

 

 

Склад конкурсної комісії 

про проведення   конкурсу на кращий ескізний проект в'їзного знаку до Бурштинської 

територіальної громади 

 

Василь Андрієшин - міський голова, голова конкурсної комісії 

  

 

Ірина Бандура - начальник відділу житлово-комунального 

господарства і обліку комунального майна  

  міської ради, секретар конкурсної комісії: 

 

  

                                      Члени конкурсної комісії: 

  

Тетяна Білоока - головний спеціаліст  сектору містобудування і  

  архітектури 

 

Іван Драгун - заступник міського голови 

  

Андрій Савчак - голова постійної комісії міської ради з питань 

комунальної власності , житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту (за 

згодою) 

  

Володимир Копаниця -начальник земельно-екологічного відділу  

  

Роман Іванюк  

Володимир Гулик                               

- секретар міської ради 

- член виконавчого комітету ( за згодою) 

 

 

Керуючий справами 

виконкому                                                                                                                                                              

 

                                                 

                                Надія  Кицела 

 

  

  

 

 

 

  

  

  
 


