
УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

 

 
від __13.01.2020__№__22рг__ 

м.Покровськ 

 
 

Про проведення міського 

фотоконкурсу «Різдвяний Покровськ» 

у м.Покровську 

 

  З нагоди  новорічних та різдвяних свят, стимулювання творчої, пізнавальної і 

соціальної активності жителів та гостей міста, підтримка, сприяння розвитку 

творчих зв'язків і обміну досвідом між фотографами, закріплення кращих традицій 

фотомистецтва, виявлення сучасних тенденцій і технологій у фотомистецтві, згідно 

з рішенням міської ради від  20.12.2019 р. № 7/72-2   «Про Програму економічного і 

соціального розвитку міста Покровська на 2020 рік», керуючись статтями 42, 59 

Закону України від 21.05.1997 № 280/99-ВР «Про місцеве самоврядування в 

Україні», –  

 

  1.  Провести міський фотоконкурс  «Різдвяний Покровськ» з 13 січня по 01 

лютого 2020 року в м.Покровську. 

 

  2. Утворити та затвердити персональний склад організаційного комітету по 

проведенню    міського фотоконкурсу «Різдвяний Покровськ»  (додаток 1). 

 

  3. Затвердити Положення про проведення міського фотоконкурсу «Різдвяний 

Покровськ (додаток 2). 

  

 4. Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини (Тумасова)  

провести фінансування  фестивалю. 

 

 5.  Координацію робіт з виконання цього розпорядження покласти на відділ 

культури, туризму та охорони культурної спадщини Покровської міської ради 

(Тумасова ), контроль – на заступника міського голови Олехнович О.О. 

 

 

В.п.міського голови       А.Луганський 

 

 

 

 



                                                                                   Додаток 1                                  

                                                                                   до розпорядження міського голови 

                                                                                   від __13.01.2020__№__22рг__ 

 

 

 

Склад організаційного комітету, журі з проведення  міського 

 фотоконкурсу «Різдвяний Покровськ» 
 

 

 

Олехнович                                                                - заступник міського голови, 

Олена Олександрівна                                                голова організаційного  

                                                                                     комітету  

 

Тумасова                                                                   - начальник відділу культури,  

Кристина Львівна                                                      туризму та охорони культурної  

                                                                                     спадщини міської ради, заступник 

                                                                                     голови організаційного 

                                                                                     комітету 

 

Члени організаційного комітету:  

 

 

Бастирєва                                                                 -  відповідальний секретар газети 

Любов Олександрівна                                               «Маяк»  

                                                                                                                       

Дугіна  - провідний методист відділу 

Катерина Вікторівна   культури, туризму та охорони 

                                                                                     культурної спадщини 

 

Рєкунєнко               -  фотограф  (за згодою)   

Павло Павлович                                                   

 

Рожкова                                                                    -  директор КЗ «Покровський 

Ангеліна Вікторівна                                                   історичний музей»  

 

Чорний                                                                      - художник (за згодою) 

Володимир Пантелійович                                                               

                                           

                                                                                      

  

Керуючий справами   

виконкому ради                                                                 А.Жук 

 

       

 

 



Додаток 2 

розпорядження міського голови 

від __13.01.2020__№__22рг__ 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення міського фотоконкурсу «Різдвяний Покровськ»  

 

                                                 І. Загальні положення 

 

1. Положення про проведення міського фотоконкурсу «Різдвяний  

Покровськ» з нагоди новорічних та різдвяних свят (далі – Положення) визначає 

організаційні та фінансові засади проведення конкурсу в місті Покровську, його 

мету, умови участі, вимоги до робіт учасників, етапи проведення. 

 

2. Метою фотоконкурсу «Різдвяний Покровськ»  (надалі – фотоконкурс) є 

стимулювання творчої, пізнавальної і соціальної активності жителів та гостей міста, 

підтримка, сприяння розвитку творчих зв'язків і обміну досвідом між фотографами, 

закріплення кращих традицій фотомистецтва, виявлення сучасних тенденцій і 

технологій у фотомистецтві. 

 

3. Засновником  та організатором фотоконкурсу є: 

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини міської ради. 

 

4. Організаційний комітет, журі здійснює підготовку та проведення  

фотоконкурсу. 

Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини міської ради 

затверджує склад організаційного комітету, журі. До його складу входять: 

 

- Заступник міського голови; 

- Співробітники відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини   

міської ради; 

     -    Представники засобів масової інформації; 

     -    Фотохудожники; 

     -    Фотографи;  

                                          ІІ.  Учасники фотоконкурсу 

 

1. Для участі у фотоконкурсі запрошуються професійні фотографи і  

аматори, які мешкають в м.Покровськ, м.Мирноград, м.Родинське, сел.Шевченко та 

Покровського району. 

 

                                              ІІІ. Умови та вимоги фотоконкурсу 

       1.Учасник фотоконкурсу може подати не більше 5 світлин.  

       2.  До розгляду приймаються фотороботи  зроблені біля міської ялинки на  

пл.Шибанкова ( обов’язково  групове фото від 5 осіб). 

 



       3. Світлини викладаються учасниками у групу міський фотоконкурс  

«Різдвяний Покровськ» соціальної мережі Facebook.com/groups/586846261881040 з 

зазначенням назви фотороботи та підпису автора. 

 

1. Автори світлин несуть відповідальність за зміст представлених на 

 конкурс робіт. 

 

2. Роботи, представлені на фотоконкурс, не редагуються та не 

рецензуються.  Роботи, що не відповідають умовам конкурсу, не розглядаються, не 

розглядаються роботи авторів, які мають заборгованість перед комунальними 

підприємствами міста. 

  

                          ІV. Етапи та основні тематичні розділи фотоконкурсу 

 

1.Фотоконкурс передбачає наступні етапи: 

 

І етап.  Оголошення конкурсу. 

Конкурс анонсується повідомленням у засобах масової інформації, на 

офіційному веб-сайті www.pokrovsk-rada.gov.ua Покровської міської ради, 

соціальної мережі  Facebook.com/groups/586846261881040 

  

ІІ етап. Фотоконкурс триває з 13 січня 2020 року по 01 лютого  2020 року. 

 

ІІІ етап. Робота організаційного комітету,  журі фотоконкурсу.  

03 лютого 2020 року організаційний комітет, журі підбиває підсумки  

фотоконкурсу (враховуються лайки в мережі Facеbook, та оцінювальні бали 

отримані при оцінюванні членами оргкомітету). 

 

          ІV.Фотоконкурс передбачає тематичні розділи (номінації): 

  

№ 

з/п 

Назва тематичного розділу 

(номінації) 
Короткий опис 

1.   Різдвяний Покровськ 
Найкраще фото, яке передає святковий настрій та 

новорічну красу міської ялинки 

  

2.За результатами фотоконкурсу в номінаціях «Різдвяний Покровськ»   

журі визначає переможця, який отримає  головний приз – сучасний смартфон. 

 

 

Керуючий справами виконкому ради     А.Жук 

Положення  про  проведення міського фотоконкурсу «Різдвяний Покровськ»   

для мешканців міста  та Покровського району підготовлено відділом культури, 

туризму та охорони культурної спадщини. 

 

В.о.начальника відділу       Н.Вострікова 


