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«17» лютого 2021 року
с. Лука-Мелешківська

Про  проведення мистецького пленеру «Софіївська палітра» 
в Лука-Мелешківській ТГ

       З метою формування креативного середовища, туристично привабливого
іміджу Лука-Мелешківської  територіальної  громади,  популяризації  кращих
зразків  художнього  мистецтва,  відповідно  до  ч.1  ст.52,  ч.6  ст.59  Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  виконавчий  комітет
сільської ради 

ВИРІШИВ:

1.  Започаткувати  та  провести  у  2021році  мистецький пленер
«Софіївська палітра» в Лука-Мелешківській ТГ.

2.  Затвердити Положення  про  проведення мистецького пленеру
«Софіївська палітра» згідно з додатком.

3. Контроль за виконанням данного рішення покласти на відділ освіти
та культури Лука-Мелешківської сільської ради.

     Сільський голова                                           Богдан АВГУСТОВИЧ



Додаток 
до рішення виконавчого комітету

 Лука-Мелешківської сільської ради
№ 30  від 17.02.2021 року

ПОЛОЖЕННЯ 
про мистецький пленер „Софіївська палітра” 

 

І. Загальні положення
Засновником пленеру є Лука-Мелешківська сільська  рада.

Організатор пленеру: відділ освіти та культури Лука-Мелешківської сільської
ради.

ІІ. Мета та основні завдання
Головною  метою  відкритого  мистецького пленеру  „Софіївська палітра”  є
розвиток  образотворчого  мистецтва,  підтримка  та  відзначення  майстрів
зазначеного жанру, які  у своїх художніх роботах увіковічують неповторну
красу  Лука-Мелешківської  ТГ,   підвищення туристичного   іміджу
територіальної громади.

Завдання пленеру:

- збереження та популяризація  образотворчого мистецтва;

- обмін досвідом між художниками ;

- організація вернісажу творчих робіт

- збільшення фонду мистецьких робіт, присвячених Лука-Мелешківській ТГ;

-  формування  естетичних  смаків  населення  на  прикладі  кращих  робіт
образотворчого мистецтва.

ІІІ. Умови проведення
Місце проведення першого мистецького пленеру: Мала Софіївка — парк-
пам'ятка садово-паркового мистецтва місцевого значення  розташований на 
території села Лука-Мелешківська , надалі пленер проводиться в межах Лука-
Мелешківської ТГ
Термін  проведення  та  кількість  учасників  пленеру  визначається
організаторами.

Повідомлення про свою участь у пленері запрошені художники мають надати
на адресу організаторів:

-  відділ освіти  та   культури  Лука-Мелешківської  сільської  ради, вул.
Центральна,  2а,  с.  Лука-Мелешківська,  Вінницький  район,  Вінницька
область,23234 , Е-mail: mail: osvitaluka  @  ukr  .  net     , вказавши персональні дані, вид та
техніку роботи.
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Запрошені художники – учасники мистецького пленеру „Софіївська палітра”
писатимуть місцеві краєвиди та мальовничі околиці Лука-Мелешківської ТГ.
Під час пленеру проводитимуться майстер-класи.

За  підсумками  пленеру  організовується  вернісаж  творчих  робіт  учасників
пленеру.

Участь у пленері не передбачає вступних внесків.

Організатори забезпечують  харчування учасників, та художні матеріали для
проведення пленеру.

Роботи художників залишаються в мистецькому фонді Лука-Мелешківської 
ТГ.

ІV.  Нагородження учасників пленеру
Усі  учасники  відкритого  мистецького пленеру  „Софіївська палітра”
нагороджуються дипломами та  подарунками.

 

V. Фінансування
Організація  та  проведення  пленеру  здійснюється  за  рахунок  місцевого
бюджету та інших коштів, не заборонених чинним законодавством України.

Участь у пленері є безкоштовною.

Секретар сільської ради                                           Оксана ШЕВАНЮК


