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

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ    КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я    № 130

«11» серпня 2021 року
с. Лука-Мелешківська

Про проведення фотоконкурсу  « Громада крізь об’єктив» 
в Лука-Мелешківській ТГ

З  метою  створення  візитівки  Лука-Мелешківської  ТГ,  стимулювання
творчої,  пізнавальної  і  соціальної  активності  жителів  громади;  підтримки та
сприяння  розвитку  фотомистецтва  у  громаді;  популяризації  туристично-
привабливих  об’єктів,  пам’яток  історії,  культури,  археології,  мальовничих
куточків,  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 2021 році фотоконкурс  «Громада крізь
об’єктив» в Лука-Мелешківській ТГ.

2. Затвердити Положення про проведення фотоконкурсу «Громада крізь
об’єктив»  та склад журі згідно з додатками 1,2.

3. Контроль за виконанням данного рішення покласти на прес-секретаря
Лука-Мелешківської ТГ  Кириленко К.А.

Сільський голова                                           Богдан АВГУСТОВИЧ



Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету

 Лука-Мелешківської сільської ради
№ 130  від 11.08.2021 року

ПОЛОЖЕННЯ

про  фотоконкурс «Громада крізь об’єктив»

Загальні положення
Засновники конкурсу: Лука-Мелешківська сільська рада 
Організатор  конкурсу:  відділ  освіти  та  культури  Лука-Мелешківської

сільської ради.

Мета проведення конкурсу: 
Головною метою фотоконкурсу є створення візитівки Лука-Мелешківської

ТГ.
- Стимулювання  творчої,  пізнавальної  і  соціальної  активності  жителів

громади; 
- підтримки та сприяння розвитку фотомистецтва у громаді;
- популяризації  туристично-привабливих  об’єктів,  пам’яток  історії,

культури, археології, мальовничих куточків. 

Завдання фотоконкурсу:
- створення  умов  для  ознайомлення  з  культурною  та  історичною

спадщиною сіл Лука-Мелешківської ТГ;
- розвиток  туристичної  галузі  шляхом  використання  робіт  учасників  в

рекламуванні туристичних ресурсів Лука-Мелешківської ТГ;
- виховання почуття патріотизму та любові до рідного краю, шанобливого

ставлення до його історії, архітектурних пам’яток, національних та культурних
традицій;

- розвиток фотомистецтва у громаді.

Умови проведення фотоконкурсу :
До участі приймаються роботи за різними напрямками з якісним естетичним

оформленням. 
Від авторів приймається від трьох до п’яти кольорових фотографій.  Роботи

повинні обов’язково бути виконані власноручно протягом останніх 2-х років та
належати конкурсанту.
Фотоконкурс передбачає тематичні розділи (номінації):

1.  Улюблені  краєвиди  –  вулиці,  пейзажі,  архітектура,  туристично
привабливі об’єкти, місця відпочинку.

2. З висоти пташиного польоту.

Вимоги: 
- електронний варіант – параметри: високої якості, 600 dpi, не менше 2000

пікселів по широкій стороні,  в  форматі  «jpg»,  розмір фотографії  не повинен
перевищувати 1,3 Мб.



Усі  роботи  повинні  містити  інформацію  про  автора  (прізвище,  ім’я,  по
батькові),  контактний  номер  телефону  конкурсанта,  номінацію  конкурсу  та
назву фотороботи, бажано вказати дату зйомки.

На фотоконкурс не приймаються фотоколажі.
Автори  фотографій  несуть  відповідальність  за  зміст  представлених  на

конкурс робіт.
Роботи, представлені на фотоконкурс, не редагуються та не рецензуються.
Роботи, що не відповідають умовам конкурсу,  не розглядаються журі без

пояснення причин автору, на основі попередньої та технічної оцінки.

 В подальшому фотографії можуть використовуватись Лука-Мелешківською
сільською радою та відділом освіти та культури Лука-Мелешківської сільської
ради із зазначенням авторів.

У конкурсі можуть брати участь жителі Лука-Мелешківської ТГ.

Участь у фотоконкурсі  « Громада крізь об’єктив » передбачає  прийняття
усіх пунктів цього Положення без винятку й застережень у повному обсязі. У
випадку навмисного або ненавмисного порушення будь-якого з пунктів цього
Положення  будь-яким  учасником  фотоконкурсу  організатори  залишають  за
собою право відлучити конкурсанта від участі у конкурсі.

Етапи фотоконкурсу:

І етап. Оголошення конкурсу, організація та проведення збору фотографій
учасників.

Конкурс оголошується з 12 серпня по 08 вересня 2021 року повідомленням
на офіційному веб-сайті Лука-Мелешківської сільської ради  lmotg.gov.ua 

Фотографії  в  електронному  вигляді  подаються  до  08.09.2021  року  на
електронну адресу lukainfo  8@  gmail  .  com   з поміткою «ФОТОКОНКУРС»

ІІ етап. Робота журі фотоконкурсу.
Для визначення переможців конкурсу затверджується журі.
Виконавчий  комітет  Лука-Мелешківської  сільської  ради  затверджує

персональний склад журі. Голова забезпечує роботу журі, несе відповідальність
за об’єктивність оцінювання учасників конкурсу.

Журі залишає за собою право на вільне використання фоторобіт, що брали
участь у конкурсі. Журі відбирає кращі роботи конкурсу, серед яких визначає
переможців.

Журі  визначає  переможців  у  кожній  з  двох  номінацій  (№1  «Улюблені
краєвиди», №2 «З висоти пташиного польоту»).

Критерії оцінювання робіт:
־ оригінальність;
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־ якість;
־ естетичне оформлення;
־ найбільш точне відображення теми конкурсу;
־ найбільш цікава робота в художньому плані.

ІІІ етап. Підведення підсумків та оголошення переможців.
З  09  по  12  вересня  2021  р.  журі  визначає  переможців  фотоконкурсу  по

кожному тематичному розділу (номінації).
За результатами фотоконкурсу в кожній номінації журі визначає переможця,

який нагороджується Дипломом та цінним подарунком.
Всі  рішення  журі  є  остаточними  й  оскарженню  не  підлягають.  Після

підведення  результатів  конкурсу  у  вересні  2021  року  організовується
презентація кращих робіт, відбудеться нагородження переможців та учасників
конкурсу. 

Результати  конкурсу,  інформація  про  переможців будуть  висвітлені на
офіційному веб-сайті Лука-Мелешківська сільська рада.

Фінансування конкурсу:
Фінансування фотоконкурсу здійснюється за рахунок місцевого бюджету та

інших коштів, не заборонених чинним законодавством України.

Секретар сільської ради                                           Оксана ШЕВАНЮК



Додаток 2
до рішення виконавчого комітету

 Лука-Мелешківської сільської ради
№ 130 від 11.08.2021 року

СКЛАД 
журі  фотоконкурсу  «Громада крізь об’єктив»

Голова журі: 

1. Маціпура 
Лариса Петрівна  -                         начальник  відділу освіти 
                                                         та культури Лука-Мелешківської ТГ 

                                                         

          Члени журі : 

2. Кириленко 

Катерина Андріївна -                     Прес-секретар Лука-Мелешківської ТГ

         
3. Посмітюха
      Юрій Дмитрович  -                        Вчитель образотворчого мистецтва  
                                               КЗ «ЗЗСО – ліцей  Лука-Мелешківської сільської ради» 

                                                     

Секретар сільської ради                                                    Оксана ШЕВАНЮК


	Журі визначає переможців у кожній з двох номінацій (№1 «Улюблені краєвиди», №2 «З висоти пташиного польоту»).

