
ШОСТКИНСЬКА МІСЬКА РАДА 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

                    27.11.15                                    Шостка                                        № 48-ОД

З метою залучення широких верств  населення до формування 
позитивного  іміджу міста Шостка,  підвищення громадянської активності 
суспільства , виховання патріотизму у підростаючого покоління  та гордості за 
своє місто:
        1. Провести з 01 грудня 2015 року  по 31 січня 2016 року загальноміський 
конкурс  на кращу творчу  роботу про  місто Шостку.                                              
        2. Затвердити журі загальноміського конкурсу на кращу творчу роботу   
про місто Шостка у складі:
Фатун І.М.   –начальник відділу культури і туризму Шосткинської міської ради, 
голова журі.
Члени журі:
Коваленко І.О. – директор ТРК «Акцент»;
Євтушенко О.І. – директор централізованої бібліотечної системи;
Плодиста О.І. – краєзнавець;
Григорян М.В. – молодший науковий співробітник Шосткинського краєзнавчого
музею;
Сергієнко О.І. – завідувач художнім відділенням Шосткинської дитячої школи 
мистецтв;
Поправко Н.М. – заступник директора з навчально-виховної роботи ШНВК: СШ
І-ІІ ступенів - ліцей.
       3. Затвердити  Положення про загальноміський конкурс на кращу творчу 
роботу  про  місто Шостку (додається)

  Міський голова                                                                  М.П. Нога

 
 

                                                                     
                                                                      Додаток
                                                                      до розпорядження міського голови

Про загальноміський 
конкурс  на кращу 
творчу  роботу про  
місто Шостку



                                                                      від  27.11.15 № 48-ОД

                                                  
                                                      ПОЛОЖЕННЯ

про загальноміський конкурс на кращу творчу роботу про  місто Шостку

1.Загальні положення та мета Конкурсу
1.1.Загальноміський конкурс на кращу творчу роботу про  місто Шостку   (далі 
Конкурс) проводиться відділом  культури і туризму  Шосткинської міської ради 
Сумської області  з метою популяризації  та формування  позитивного  
сприйняття міста Шостка,  поширення  інформації  про Шостку на 
всеукраїнському рівні та за кордоном, виховання у дітей та молоді почуття  
патріотизму  та гордості за своє місто.
1.2. Конкурс проводиться на добровільних засадах і є відкритим для всіх .
2.Умови та терміни проведення Конкурсу
2.1. До участі в Конкурсі запрошуються  всі бажаючі. 
Конкурс проводиться в трьох номінаціях:
-  Краща фотографія,
-  Кращий відеоролик,
-  Краща інформаційна стаття про місто.
2.2.Кількість робіт учасника не обмежується.
2.3. Реєстрація учасників Конкурсу здійснюється за умови подання ними 
конкурсних матеріалів не пізніше  31 січня 2016 року до відділу культури і 
туризму  Шостинської міської ради за адресою: м. Шостка, вул. Миру, 3, відділ 
культури і туризму Шосткинської міської ради,  телефони для довідок: 6-25-69,  
електронна адреса: fim62@ukr.net. 
2.4.  Конкурсні роботи повинні містити  інформацію про учасника:
Прізвище, ім’я по батькові, вік, поштову та  електронну адресу, контактний 
телефон.
2.5. Конкурс проводиться з 01 грудня  2015 року по  31 січня    2016 року.
3. Організаційний комітет і журі Конкурсу
3.1. Для організації та проведення Конкурсу створюється журі, до складу якого 
входять представники міської ради, місцеві краєзнавці, журналісти, історики, 
художники. 
3.2. До повноважень журі входить:
Здійснення попереднього відбору матеріалу для розміщення  на відкритих 
інтернет-ресурсах.
4. Визначення претендентів на звання  переможців:
4.1. Оцінювання конкурсних матеріалів здійснюється за  5-ти бальною шкалою  
за наступними  критеріями:
- відповідність тематиці – до 5 балів;
- самостійність ідеї –  до 5 балів;
- оригінальність творчого задуму, креативність –  до 5 балів;
Максимальна сума балів – 15.
4.2. Переможцями Конкурсу є учасники, які набрали найбільшу кількість балів 
шляхом відкритого інтернет - голосування .



4.4. Результати конкурсу оприлюднюються на офіційному сайті Шосткинської 
міської ради,  комунальній газеті «Полісся» та ТРК  «Акцент».
4.5. Переможці конкурсу нагороджуються відповідним  дипломами, цінним 
подарунками.  

Керуючий справами виконкому                                   О. М. Кравченко
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