
 
У К Р А Ї Н А 

Харківська область 

Зміївський район 

КОМСОМОЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ    
 

28 серпня 2018 року                                                                                № 261 
 

Про проведення фотоконкурсу  

З метою розвитку та пропаганді сімейних традицій та цінностей, любові 

до рідного краю, на виконання власних повноважень, зазначених у підпункті 7 

пункту а статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

виконавчий комітет Комсомольської селищної ради:   

В И Р І Ш И В: 

1. Запровадити фотоконкурс до Дня селища Слобожанське.  

2. Затвердити Положення про проведення фотоконкурсу до Дня селища 

Слобожанське  (додаток № 1).  

3. Для проведення фотоконкурсу затвердити склад журі (додаток № 2). 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 

Комсомольський  

селищний голова                                                                         Д. М. Діхтяр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 1  

 

до рішення виконавчого комітету 

Комсомольської селищної ради від 

28 серпня 2018 року № 261 

 

Положення 

про проведення фотоконкурсу до Дня селища Слобожанське 

 

1. Загальні положення 

 
1.1. Організатором фотоконкурсу виступає виконавчий комітет Комсомольської 

селищної ради та Слобожанський селищний Палац культури. 

1.2. Метою конкурсу є популяризація в суспільній свідомості образу сім'ї, 

орієнтованого на стабільність стосунків, духовність, народження та виховання 

дітей, повагу до старшого покоління. Підвищення ролі сім'ї у вихованні 

підростаючого покоління, розвиток та пропаганда сімейних традицій та 

цінностей. Сприяння розвитку сімейної творчості. Просування жанру сімейної 

фотографії. Розвиток художніх здібностей дітей та дорослих. Виявлення 

талановитих сімей. Розвиток поваги та любові до свого селища  

1.3. Завдання фотоконкурсу: зміцнення сімейних цінностей та представлення 

суспільству еталонів любові та вірності в сім'ї, любові до рідного краю. 

  

2. Умови та порядок проведення конкурсу 

 

2.1. Прийом робіт на конкурс проводиться з 29.08.2018 року по 19.09.2018 року. 

Оцінка конкурсних робіт членами журі проводиться 20.09.2018 року. 

Оголошення переможця в кожній номінації та їх нагородження проводиться в  

День  селища Слобожанський - 22.09.2018 року. 

Конкурсні роботи приймаються за адресою: смт.Слобожанске, вул. Ярослава 

Мудрого 12, Слобожанский селищний Палац культури,  2 поверх, художній 

відділ (секретарю журі, контактний номер тел. : 095-3078320).  

2.2. Учасниками фотоконкурсу є жителі смт. Слобожанське. 

2.3. Мешканці селища можуть проголосувати за вподобану роботу, взявши 

особисту участь в голосуванні на Приз глядацьких симпатій, відвідавши 

виставку у форматі "фотосушка" 22 вересня з 12.00 год. до 16.00 год. Для цього, 

бажаючим проголосувати видаватимуться листи для голосування, в який можна 

вписати номер вподобаного учасника. За підсумками фінального підрахунку 

буде визначений один переможець в номінації «Приз глядацьких симпатій». 

 

3. Вимоги до конкурсних матеріалів 

 

Фотоконкурс проводиться в двох номінаціях: 

1.  «Моя сім'я - моє багатство», 

2.  «Я і моє улюблене Слобожанське». 



У кожній номінації від учасника приймається не більше 3 (трьох) робіт. 

На фотоконкурс приймаються віддруковані чорно-білі або кольорові фотографії 

формату А 4, також необхідно вказати: прізвище ім’я по батькові автора та його 

контактний телефон,  в якій номінації бере участь кожна робота. 

Претенденти, викриті в плагіаті або використанні чужих ідей, 

дискваліфікуються і не допускаються до подальшої участі в конкурсі. 

Фотографії на фотоконкурс можуть бути відхилені від участі в наступних 

випадках: фотографії не відповідають тематиці конкурсу, низька технічна 

якість фотографій. 

 

 

 

 

 

Комсомольський  

селищний голова                                                                                   Д. М. Діхтяр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 2  

до рішення виконавчого 

комітету Комсомольської 

селищної ради від 28 серпня 

2018 року № 261 

 

Склад 

журі для проведення фотоконкурсу  

 

 

1. Куценко Галина 

Олександрівна 

- Секретар Комсомольської 

селищної ради, голова журі 

2. Адамович Марина 

Валентинівна 

- культорганізатор Слобожанського 

селищного Палацу культури, секретар 

журі 

3. Бардакова Марина 

Миколаївна 

- інженер з охорони праці 

Слобожанського селищного Палацу 

культури 

4. Жалова Олена Геннадіївна - художній керівник 

Слобожанського селищного Палацу 

культури 

5. Хабарова Яна Олександрівна - керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету Комсомольської 

селищної ради 

 

 

 

 

 

 

 

Комсомольський  

селищний голова                                                                         Д. М. Діхтяр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


