УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
Від 06.03.2017

м. Яремче

№44-р

Про проведення Виставки-конкурсу
юних писанкарів-2017
Відповідно наказу Міністерства молоді та спорту України від 21.01.2014
№104 «Про затвердження Положення про Всеукраїнську інформаційнопрофілактичну акцію "Відповідальність починається з мене", обласної
комплексної програми «Молодь Прикарпаття» (2016-2020 роки), затвердженої
рішенням обласної ради від 25.12.2015 № 47-2/2015, міської комплексної
програми «Молодь Яремчанщини» (2016-2020 роки), затвердженої рішенням
міської ради від 24.12.2015 № 23-2/2015, з метою залучення громади до
благоустрою міста, підтримки творчих ініціатив громади, сприяння
збереженню народних традицій та виконання заходів з проведення на території
міської ради акції «Відповідальність починається з мене» у 2017 році:
1. Провести Виставку-конкурс юних писанкарів - 2017 та затвердити
відповідне положення (додається):
1.1 Відділу молоді та спорту (Р. Слободян) забезпечити координацію
проведення конкурсу, відзначення учасників та нагородження переможців.
1.2 Управлінню освіти міськвиконкому (І. Онутчак) забезпечити участь усіх
шкіл регіону та Центру позашкільної роботи дітей і юнацтва у виставціконкурсі юних писанкарів-2017 відповідно до Положення;
1.3 Начальнику міського комунального підприємства (Д. Холяві)
забезпечити розміщення конкурсних робіт на восьми арках у центральній
частині алеї міста до 13.04.2017р..
2. Затвердити персональний склад журі для визначення переможців
конкурсу (додається).
3. Фінансовому управлінню міськвиконкому (Г. Бойчук) виділити кошти в сумі
6200 (шість тисяч двісті грн.) згідно з кошторисом за рахунок асигнувань,
передбачених на виконання міської комплексної програми «Молодь
Яремчанщини» (2016-2020 роки).
4.Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого
справами виконкому Олександра Шимка.
Міський голова

Василь Онутчак

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керуючий справами виконкому
________ Олександр Шимко
06.03.2017р.
Кошторис
видатків на організацію та проведення Виставки-конкурсу юних
писанкарів-2017
Придбання грамот для
учасників конкурсу
Придбання призів
переможцям конкурсу та
учасникам
Придбання матеріалів
для кріплення писанок

-

800 грн.

4400грн
1000 грн
-

УСЬОГО: 6200 (шість тисячі двісті грн.)

Начальник відділу молоді
та спорту міськвиконкому

Роман Слободян

Начальник відділу обліку
та звітності міськвиконкому

Іванна Стефанюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням міського
голови від 06.03.2017 №44-р
Склад
журі з визначення переможців Виставки-конкурсу юних писанкарів2017
Олександр Шимко

-

Ірина Губарчук

-

Іван Онутчак

-

Оксана Кухарук

-

Ольга Кашевко

-

Роман Слободян

-

Керуючий справами
міської ради, голова
журі
Головний спеціаліст
відділу молоді та спорту
міськвиконкому
Начальник управління
освіти міськвиконкому
Начальник відділу
культури
міськвиконкому
Керівник гуртка
«Писанкарство» центру
позашкільної роботи
дітей та юнацтва
Начальник відділу
молоді та спорту
міськвиконкому

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням міського голови
від 06.03.2017 №44-р

Положення
про проведення виставки-конкурсу юних писанкарів-2017
Виставка-конкурс з виготовлення писанки (далі – Конкурс) проводиться
з метою сприяння творчому й інтелектуальному розвитку дітей та молоді,
підтримки розвитку творчих здібностей підростаючого покоління,
популяризації образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва серед
дітей і молоді.
1. Загальні положення
1.1. Конкурс проводиться в рамках міської програми «Молодь
Яремчанщини» (2016-2020 роки), та на виконання заходів всеукраїнської
профілактичної акції «Відповідальність починається з мене»
1.2.Організатором Конкурсу є відділ молоді та спорту міськвиконкому.
2. Завдання Конкурсу
2.1. Підтримка творчості дітей та молоді
2.2.Сприяння розвитку та реалізації творчих ініціатив молодих митців;
2.3.Популяризація дитячої творчості;
2.4.Художньо-естетичне виховання молоді, пробудження інтересу до
національної культурної спадщини, формування місцевих традицій та
відповідального ставлення до участі в житті громади.
3. Порядок проведення Конкурсу
3.1. У Конкурсі беруть участь роботи вихованців та учнів навчальних і
позашкільних закладів. Батьки, вчителі, вихователі та керівники
гуртків можуть надавати необхідну допомогу учасникам у виготовленні
писанок.
3.2. Писанки на Конкурс приймаються навчальним закладом учасника, 10
найкращих робіт (на вибір навчального закладу) передаються відділу молоді та
спорту виконавчого комітету міської ради до 06.04.2017 р. квітня поточного
року включно (третій поверх, вулиця Свободи, 266, місто Яремче).
3.3. У Конкурсі беруть участь роботи, що відповідають зазначеним
вимогам.
3.4. Усі представлені роботи будуть використані для декору алеї в
центральній частині міста.
4. Вимоги до робіт
4.1. Колективні роботи до Конкурсу не допускаються. Кожен навчальний
заклад має на власний розсуд надати не менше 10 найкращих робіт.

4.2. Виріб має бути зроблений з матеріалів стійких до зовнішніх факторів,
але обов’язково у формі яйця і мати притаманні писанці узори та мотиви.
Максимальний розмір писанки: висота 20 см, ширина 15 см. Писанка має
кріпитися на стрічку чи шнурок довжиною 1 м. Писанки можуть бути
плоскими (але двосторонніми) або об'ємними.
4.3. Для виготовлення писанки можливе використання будь-яких легких,
безпечних матеріалів (пінопласт, фанера, пластик, т,д). Не використовувати у
виготовленні виробів голки, шпильки та інші колючі, ріжучі предмети.
4.4.Експонати супроводжуються візиткою розміром 4 х 10 см із
зазначенням навчального закладу, імені, прізвища й віку автора роботи.
5. Підсумки Конкурсу та нагородження переможців
5.1.Переможців Конкурсу визначає конкурсна комісія, створена відповідно
до розпорядження міського голови.
5.2.Серед представлених робіт обираються 10 найкращих писанок.
5.3.Переможці будуть нагороджені цінними подарунками.
5.4. Всі учасники конкурсу нагороджуються відзнаками та призами
Начальник відділу молоді і спорту
міськвиконкому

Р.Слободян

Контакти організаторів:
тел. 0343422370
електронна скринька yar_molod@i.ua
сторінка Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100005667738085

