
   

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

від 09 квітня 2021 р.                     м. Баштанка                            № 88-р  

 

 

Про дистанційний фотоконкурс серед мешканців 

Баштанської громади «Краса мого рідного краю», 
присвячений 5-річчю Баштанської ТГ 

 

З метою підкреслення унікальної ідентичності територій і мешканців 

кожного старостинського округу Баштанської громади та активізування 

громадян до розвитку громади й вирішення спільних проблем, керуючись 
Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», з о б о в ’ я з у ю: 

1. Провести дистанційний фотоконкурс «Краса мого рідного краю», 

присвячений 5-річчю Баштанської ТГ. 

2. Затвердити Положення про проведення дистанційного фотоконкурсу 
«Краса мого рідного краю» (додаток 1). 

3. Затвердити склад організаційного комітету – журі з проведення 

дистанційного фотоконкурсу «Краса мого рідного краю» (додаток 2). 

4. Рекомендувати старостам залучити жителів старостинських округів для 
участі в фотоконкурсі. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради 
Інну ГОМЕРСЬКУ. 

 

Міський голова        Олександр БЕРЕГОВИЙ 



       ДОДАТОК 1 

       до розпорядження міського голови 

       09.04.2021 №  88-р 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про дистанційний фотоконкурс серед мешканців 

Баштанської громади «Краса мого рідного краю», 

присвячений 5-річчю Баштанської ТГ 

1. Дистанційний фотоконкурс «Краса мого рідного краю» (далі – 

Конкурс) проводиться серед мешканців Баштанської громади з нагоди 

відзначення 5-річчя Баштанської територіальної громади. 

2. Засновник Конкурсу – відділ з питань засобів масової інформації та 

зв’язків з громадськістю виконавчого комітету Баштанської міської ради. 

3. До участі у Конкурсі запрошуються всі охочі, хто захоплюється 

фотографією, є мешканцями Баштанської громади, досягли 16-річного віку та 

прагнуть, щоб їхні роботи побачили й оцінили. 

4. Метою Конкурсу є відзначення та популяризація Баштанської громади 

(її пам’яток архітектури, культури, традицій, природного багатства, людей).  

Конкурс має підкреслити унікальну ідентичність мешканців кожного 

старостинського округу Баштанської громади та активізувати громадян до 

розвитку громади й вирішення спільних проблем. 

5. Найкращі фотознімки ляжуть в основу календаря на 2022 рік. 

6. Для участі у конкурсі автор фоторобіт надсилає на електронну 
адресу: bashtanka.zmi@ukr.net свої роботи та контактні дані (електронна 
адреса, ПІБ, вік, місце навчання чи роботи, назва фотороботи та де її було 
зроблено, контактний телефон) або надає індивідуально за адресою: 
м. Баштанка, вул. Героїв Небесної сотні, 38 (І поверх, каб. 6). 

7. Обов’язкова умова конкурсу – роботи мають бути авторськими і 
повинні відображати в динаміці реальні життєві ситуації, у яких центральною 

фігурою є мешканці в життєдіяльності громади. На фотографіях обов’язково 

має бути видно визначні архітектурні та інші споруди, будинки, вулиці, які 
ідентифікують громаду, краєвиди, мальовничі місця. 

8. Технічні вимоги до фото: 

 фотографії повинні бути зроблені на території Баштанської громади 

з 2017 року до сьогодення. Отримані фото з місць розташування поза межами 

Баштанської громади, будуть дискваліфіковані (як і зображення з низькою 

роздільною здатністю (розширенням), які не можуть бути відтворені у 

друкованих матеріалах); 
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 фотографії можуть бути зроблені на будь-яку камеру чи телефон, 
форматом А3 (297*420 мм = 2970*4200 пікселів); 

 учасник має право подати тільки три фото. 

9. Колаж та комп’ютерна графіка не допускаються, за винятком 

необхідної корекції кольору та контрасту. 

10. Права Засновника: 

 користуватись фотографіями, що подані учасником (учасниками); 

 учасники надають засновнику безстроковий дозвіл на відтворення 

та розповсюдження фотографій, поданих будь-яким способом, включаючи 

друкованими оголошеннями, листівками, плакатами, книгами, брошурами, 
телевізійними програмами, веб-сайтами та платформами у соціальних мережах; 

 використовувати фотографії в Інтернеті та в соціальних мережах, 
щоб сприяти їх популяризації та досягти поставленої мети Конкурсу. 

11. Надіслані фотографії авторам не повертаються, а залишаються у фонді 
Організаторів. 

12. Початок проведення конкурсу: з 15 квітня 2021 року. Кінцевий термін 
подачі фотографій: 15 липня 2021 року. 

13. Визначання переможців відбудеться в три етапи: 

І етап: 16 липня 2021 року члени організаційного комітету – журі з 
проведення дистанційного фотоконкурсу ознайомляться з роботами в 

цифровому вигляді і визначать двадцять найкращих робіт шляхом голосування 

заснованих на наступних критеріях: 

 Креативність; 

 Фотографічна якість; 

 Справжність/непідробність змісту. 

ІІ етап: з 19 по 31 липні 2021 року триватиме голосування в групі 
«Баштанська міська рада» у соцмережі Facebook – під вподобаним фото 
потрібно поставити «лайк». 

ІІІ етап: 05 серпня 2021 року − оголошення результатів конкурсу. 

14. Нагородження переможців Конкурсу – переможці Конкурсу 

нагороджуються грамотами та отримають від Баштанської міської ради 

календар на 2021 рік. 

15. Місце та час проведення церемонії нагородження переможців 

Конкурсу визначається додатково головою конкурсного комітету з визначення 

переможців. 



16. Роботи подаються до 15 липня 2021 року включно на електронну 

адресу відділу з питань засобів масової інформації та зв’язків з громадськістю 

виконавчого комітету Баштанської міської ради: bashtanka.zmi@ukr.net. 

17. Контактна особа: Заболотній Олександр Іванович, тел. (05158) 2-70-

67, або звертатися за електронною адресою: bashtanka.zmi@ukr.net. 

 

Секретар міської ради        Інна ГОМЕРСЬКА 
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       ДОДАТОК 2 

       до розпорядження міського голови 

       09.04.2021 № 88-р 

 

Склад організаційного комітету – журі з проведення дистанційного 
фотоконкурсу «Краса мого рідного краю» 

1. Голова комісії     ГОМЕРСЬКА Інна Петрівна,  

      секретар міської ради 

2. Заступник голови комісії   КОНОНЕНКО Лариса Анатоліївна, 

      керуюча справами виконавчого комітету 
      міської ради 

 

3. Секретар комісії    КОВАЛЬОВА Любов Григорівна, 

      головний спеціаліст відділу з питань засобів 
      масової інформації та зв’язків з  
      громадськістю 

4. Члени комісії: 
      БЕРЕЗОВСЬКА Світлана Вікторівна,  
      начальник відділу розвитку культури та  
      туризму виконавчого комітету міської ради 

 

      ГОНТА Василь Миколайович, 
      редактор ПП «Редакція районної газети  
      «Голос Баштанщини», член виконкому  
      (за узгодженням) 
 

      ГОРБЕНКО Олександр Олександрович, 
      голова постійної комісії з питань  
      соціального захисту, медицини, торгівлі,  
      побутового обслуговування, освіти,  
      культури, спорту, молодіжної політики,  
      духовності, законності, захисту прав  
      громадян, депутатської діяльності та етики 

 

      ЗАБОЛОТНІЙ Олександр Іванович, 
      головний спеціаліст відділу з питань засобів  
      масової інформації та зв’язків з  
      громадськістю 

 



      КОВРИГА Олександр Юрійович, 
      староста Явкинського СО 

 

      РАКІТІНА Наталія Михайлівна,  
      завідуюча художньо-естетичним відділом  
      БДЮТ (за узгодженням) 
 

      ФІГУРА Лариса Володимирівна, 
      директор Новоєгорівського СБК 

 

      ХРУСТАВКА Лариса Володимирівна, 
      староста Христофорівського СО 

 

Секретар міської ради        Інна ГОМЕРСЬКА 


