Додаток 1
до розпорядження голови Стрийської
районної ради від 21 квітня 2016 року

ПОЛОЖЕННЯ
про районний конкурс «Креативна автобусна
зупинка 2016 року»
І Загальні положення
1.1 У рамках заходів святкування Дня Конституції України у 2016 році з
ініціативи голови Стрийської районної ради проводиться районний конкурс
«Креативна автобусна зупинка 2016 року» (далі – Конкурс). Проведення
конкурсу сприяє забезпеченню порядку чистоти, покращенню естетичної і
санітарної привабливості населених пунктів, зокрема об’єктів масового
перебування та відпочинку населення – автобусних зупинок, формування їх
позитивного іміджу.
1.2 До участі в конкурсі запрошуються селищна, сільські, церковні громади,
педагогічні колективи, учнівські, студентські, молодіжні організації.
1.3 Конкурс проводиться з 26 квітня 2016 року по 22 червня 2016 року.
Визначення переможців конкурсу відбудеться до 28 червня 2016 року.
ІІ Підготовка конкурсу
2.1. Для участі у конкурсі слід подати у районну раду до 22 червня 2016 року:
- заявку та презентаційні фотоматеріали про процес виконання робіт (до 6
світлин у паперовому і електронному варіантах, які б відображали вигляд
зупинок до благоустрою і після);
- інформацію про організаторів робіт (прізвище, ім’я, по батькові, місце
проживання та праці, контактні телефони).
ІІІ Технічні вимоги
3.1. Всі надіслані матеріали на конкурс повинні відповідати базовим
стандартам:
- місце розташування зупинки (наприклад, село Лисовичі, вул. Шевченка
(біля магазину);
- відновлення споруди зупинки, місць для сидіння, смітники;
- озеленення території навколо автобусної зупинки (висадження дерев, кущів,
квітів);

3.2. Оформлення і оздоблення автобусної зупинки довільним зображенням,
виконаним в українській патріотичній тематиці (вишивки, орнаменту,
розпису, тематичної ілюстрації та інше).
IV Мета і завдання конкурсу
4.1. Стимулювання діяльності селищного, сільських голів, селищної, сільських,
церковних громад щодо належного благоустрою населених пунктів та
облаштування автобусних зупинок;
4.2. Виявлення і розповсюдження позитивного досвіду роботи селищної,
сільських рад району;
4.3. Підвищення ролі місцевого самоврядування, освітніх і культурних закладів,
церковних громад на території населеного пункту;
4.4. Збереження національно-культурних естетичних традицій селища, села.
V Критерії оцінювання





Естетичне оформлення;
Оригінальність композиційного рішення;
Індивідуальний підхід, оригінальність і творче рішення;
Активність громади (залучення учнів шкіл, студентів училищ, коледжів,
підприємців).
VІ Підведення підсумків та нагородження переможців

Підсумкове засідання журі – 24 червня 2016 року. За результатами конкурсу
громади нагороджуються:
І місце – встановлення дитячого майданчику;
ІІ місце – тенісний стіл;
ІІІ місце – футбольна сітка і м’яч.
Автори оригінальних малюнків та учасники конкурсу будуть нагородженні
Грамотами Стрийської районної ради та цінними подарунками з боку
підприємців, які знаходяться на території населеного пункту, вихідці з селища,
села.
Інформація про підсумки районного конкурсу «Креативна автобусна
зупинка 2016 року» буде висвітлена у Народному часописі Стрийщини газеті
"Рідне поле" і сайті Стрийської районної ради.
Адреса оргкомітету: 82400, м. Стрий, вул. Степана Бандери, 28, кабінет
№ 33, електронна адреса: stryi_rairada@ukr.net .
Координатори конкурсу: Зубрицький В. М., Торкало А. М.
Керуючий справами районної ради
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