
У К Р А Ї Н А
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я    № 35

«17» лютого 2021 року
с. Лука-Мелешківська

Про  затвердження відеопроекту «Громада Life» 
в Лука-Мелешківській ТГ

З метою впровадження інноваційних форм роботи клубних закладів,
популяризації творчих колективів, жителів громади, вшанування державних
свят, традицій і звичаїв територіальної громади, відповідно до ч.1 ст.52, ч.6
ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий
комітет сільської ради 

ВИРІШИВ:

1.  Започаткувати у  2021році та  проведення авторський відеопроект
«Громада Life» .

2.  Затвердити Положення  про  відеопроект  «Громада Life» згідно  з
додатком 1.

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
№ 25  від 17.02.2021 року

ПОЛОЖЕННЯ
про відеопроект «Громада Life» 

 

І. Загальні положення 
Організатор   проекту: відділ освіти та культури  Лука-Мелешківської
сільської   ради.

Автор і ведуча: завідуюча клубом с. Прибузьке – Горбатюк О.Ю.

Технічна  підтримка:  Лука-Мелешківський  будинок  культури  –
Слівінський Д.М..

ІІ. Мета та основні завдання 

Головною  метою  відеопроекту  є  ознайомлення  громадськості  з
суспільним  та  культурним  життям  територіальної  громади,
популяризація  талановитих  її  жителів,  спеціалістів  і  фахівців  ,
формування національно-патріотичної думки в населення.

Завдання відео-проекту:

-  висвітлення традицій, звичаїв, життя громади на інтернет-ресурсах та
сторінках ЗМІ ;

-   збереження  елементів  матеріальної  і  нематеріальної  культурної
спадщини  територіальної  громади  шляхом  їх  популяризації  через
інтернет-простір ;

-  знайомство  з  творчими  колективами  ТГ,  майстрами,  талановитими
людьми,  фахівцями  –  як  важливою  і  невід’ємною  складовою
суспільного життя громади.

- співпраця з фахівцями різних галузей, творчими колективами інших
ТГ Вінницької області та іншими.

ІІІ. Умови проведення 
 

Місце проведення : Лука-Мелешківська ТГ
Термін : безстроковий

Періодичність  публікацій  відеопроекту:  не  менше  одного  разу  на
місяць. 

Цільова аудиторія – різновікова.



ІV.  Нагородження учасників проекту

Один раз на рік – підсумковий випуск відеопроекту з номінацією та 
нагородженням її учасників.

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

Секретар сільської ради                                Оксана ШЕВАНЮК 


