
 
У К Р А Ї Н А 

Харківська область 

Зміївський район 

СЛОБОЖАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ    
 

15 вересня 2020 року                                                                      № 249 
 

Про проведення конкурсу на кращий твір «Я 

бачу селище в майбутньому», присвячений 

відзначенню Дня селища Слобожанське  

З метою сприяння творчому та  інтелектуальному розвитку дітей та 

молоді, підтримки розвитку творчих здібностей підростаючого покоління, 

формування у молоді патріотичних почуттів засобами літературного слова, на 

виконання власних повноважень, зазначених у підпункті 2 пункту а статті 32 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет 

Слобожанської  селищної ради:   

 

В И Р І Ш И В: 

1. Запровадити конкурс на кращий твір «Я бачу селище в майбутньому», 

присвячений відзначенню Дня селища Слобожанське   

2. Затвердити Положення про проведення конкурсу на кращий твір «Я бачу 

селище в майбутньому», присвячений відзначенню Дня селища Слобожанське 

(додаток № 1).  

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Тимченко О.В. 

 

 

 

Слобожанський 

 селищний голова                                                             Дмитро ДІХТЯР 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

Слобожанської селищної ради від 

15 вересня 2020 року № 249 

 

Положення 

про проведення конкурсу на кращий твір «Я бачу селище в майбутньому», 

присвячений відзначенню Дня селища Слобожанське 

 

1. Загальні положення 

 

1.1 Селищний конкурс на кращий твір  «Я бачу селище в майбутньому»  (далі – 

Конкурс) проводиться з метою сприяння творчому та  інтелектуальному 

розвитку дітей та молоді, підтримки розвитку творчих здібностей 

підростаючого покоління, формування у молоді патріотичних почуттів 

засобами літературного слова. 

1.2 Організатором Конкурсу є виконавчий комітет Слобожанської селищної 

ради. 

2. Завдання Конкурсу 

 

2.1. Популяризація дитячої творчості; виховання любові до рідної землі, поваги 

до людей, які своєю працею будували селище, прищеплення інтересу до 

наслідків власної праці. 

2.2. Надання дітям та підліткам можливості виявити та реалізувати творчі 

здібності. 

2.3. Пошук літературних талантів серед дітей. 

 

3. Порядок проведення Конкурсу 

 

3.1 У конкурсі беруть участь учні 9-11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів селища Слобожанське, професійного ліцею.  

3.2 Твори конкурсу «Я бачу селище в майбутньому»  приймаються навчальним 

закладом учасника та передаються до виконавчого комітету селищної ради до 

17 вересня 2020 року(включно). 

3.3 У Конкурсі беруть участь роботи, що відповідають встановленим вимогам. 

 

4. Вимоги до конкурсних робіт. Підсумки та нагородження переможців 

 

4.1. До участі в конкурсі приймаються прозові твори, поеми об’ємом не 

менше 1 сторінки у друкованому вигляді, текст на сторінках формату А-4, 

набраний в текстовому редакторі Word шрифтом Times New Roman розміром 

12 pt з полуторним міжрядковим інтервалом, або написані від руки на листі із 

зошита об’ємом не менше 3-х сторінок. На титульному аркуші необхідно 

вказати: назву твору; прізвище, ім'я автора; школу, клас, вчителя; домашню 

адресу, телефон. Конкурс проводиться в один етап. 

4.2.  Для оцінки конкурсних робіт формується конкурсна комісія. Склад 

конкурсної комісії затверджує Слобожанський селищний голова. 



4.3. Конкурсна комісія:  

- здійснює оцінку робіт, представлених на Конкурс;  

- своїм рішенням визначає переможців. 

4.4. Конкурсна комісія оцінює роботи, надані на Конкурс, за такими 

критеріями:• 

o оригінальність, креативність; 

o змістове наповнення та його відповідність тематиці конкурсу; 

o творче розкриття теми конкурсу;  

o індивідуальний авторський стиль; 

o високий художній рівень. 

4.5.За підсумками конкурсу визначаються три переможці – І, ІІ та ІІІ місце. 

4.7. Переможці конкурсу будуть нагороджені цінними подарунками на День 

селища Слобожанське. 

 

5. Прикінцеві положення. 

 

5.1 Факт участі в Конкурсі має на увазі, що його Учасники погоджуються з тим, 

що їх персональні дані (імена, прізвища, фотографії та відеокадри та інші 

матеріали про них) можуть бути використані Організатором в відео сюжетах 

або ЗМІ . 

5.3. В разі порушення учасником Правил участі в Конкурсі Організатор 

залишає за собою право прийняти рішення про анулювання результатів 

Конкурсу. 

5.4 Конкурсні роботи не рецензуються та авторам не повертаються. 

 

 

 

 

 

Слобожанський  

селищний голова                                                                          Дмитро ДІХТЯР 


