
щl
Нижньосироватська сiльська рада
Сумського району CyMcbKoi областi

27 квiтня 2020 року

Розпорядження
сiльського голови

с.Нпясня Спроватка лъ3O-од

Про проведення фотоконкурсу
<<Одягнп впшиванку-2020>> на
сторiнцi Ниясньосироватськоi
ОТГ в соцiальпiй мережi
Facebook до Всесвiтнього дня
вишпванкп

.Що Всесвiтнього днlI вишиванки з метою збереження споконвiчних
народних традицiй створення та носiння етнiчного вишитого украiнського
одягy, керуючись статтями 42, 59 Закону УкраiЪи <Про мiсцеве
самоврядування в УкраiЪi>>:

1.Провести фотоконкурс <Одягни вишиванку-2020> на офiцiйнiй сторiнцi
Нижньосироватськоi ОТГ в соцiальнiй мережi Facebook з 27 квiтня 2020 року
по 2l травня 2020 року.

2. Затвердити Положення про проведення фотоконкурсу <Одягни вишиванку-
2020> на офiцiйнiй сторiнцi Нижньосироватськоi ОТГ в соцiальнiй мережi
FасеЬооk до Всесвiтнього дня вишиванки (додаток 1).

3. Затвердити склад KoMicii з проведенюI фотоконкурсу (Одягни вишиванку-
202Ь на сторiнцi Нижньосироватськоi ОТГ в соцiальнiй мережi Facebook до
Всесвiтнього дtul вишиванки (додаток 2).

4. Координацiю роботи з виконаннrI даного розпорядження покJIасти на
спецiалiста-методиста вiддiлу культури, молодi, спорту та туризму
Нижньосироватськоi сiльськоi ради Козак В.В.

сiльський В. Ю. Суспiцин



Додаток 1

до розпоряджеIrня
вtд 27.04.2020 року J''lЪ 30-О.Щ

ПОЛОЖЕННЯ
про проведеhня фотоконкурсу (Одягнп вlIшпванку-2020>

на gторiнцi IIиясньоспроватськоi ОТГ в соцiальпiЙ Meperd F'acebook
до Всесвiтнього дня вшшпванки

,Щане положецIIя визначае мету, )пасцикiв, вимоги та порядок проведеннrI
фотоконкурсу (Одягни вишивЕlнку-2020> на сторiнцi }IrоItньосироватськоi
ОТГ, також критерii догryщенЕrI до конкурсу представлених робiт, порядок
визЕаченЕя переможця.

Органiзатором фотоконrсурсу являеться виконавчий KoMiTeT
Нижньосироватськоi сiльськоi ради CyrltcbKoю райоку (далi-Органiзатор).

Учасникаrчrи фотоконкурсу мокуть бути тiльки особи, якi надiслапи на
елекгроIrЕу адресу Нихньосироватськоi сiльськоi ради фото у вишиванцi та,
якi проживають або зареестрованi на територii flижньосироватськоi сiльськоi
ради Сумського райqну (лалi- Учасник).

1. зАгАльнI положЕнIIя
Фотоконкурс проводиться до Всесвiтнього дня вишивЕlнки.
Фотоконtсурс переслiдуе творчi та соцiокульryрнi цiлi i не являеться
комерцiйним заходом.
Вирiшення Bcix питань, пов'язаних з проведенням фотоконкурсу,
зцаходяться в компетенцii органiзатора.
Участь у фотоконrсурсi безкоштовна.

2. мЕтлФотоконкурсу
2.1. ЗбереженЕя споконвiчних народних традицiй створення та цосiння

етнiчного вишитого украiнського одяry, стимулюваЕня пiзнава-rrьноi та
соцiальноi активностi населенЕя Нижrrьосироватськоi сiльськоi ради;
закрiплення кращих традицiй фотомистецтва; пiдтримка зацiкавленостi
жителiв до соцiальноi акгивностi.

3. умовиФотоконкурсу
3.1 . УT асниками фотоконкурсу <Одягни вишиваЕку-2020> можуть бути особи

будь-якого BiKy.
з.2. Дря yracTi в фотоконкурсi 1"rасникам необхiдно надiслати власне або

сiмейце фото ч'вишивацках на елекцонЕу адресу Нижньосироватськоi
сiльськоi ради : rada 1 6@лkr.пеt
Разом з фОто у-rасник обов'язково повиннi вкЕtзати свое iм'я, прiзвище та
номер телефону.

3.3, Надсилаrочи cBoi роботи, )пrасники автоматично над€lють згоду
органiзатору фотоконкурсу на використаншI та зберiгання наданих

1.1 .

1.2.

1.3.

|.4.



матерiалiв в проведеннi подщIьшID( rryблiкацiй, а також згоду з умовами
фотоконкурсу <О.Щ-ЯГНИ ВИIIIИВАНКУ -2О2О>>.

з.4.
4. TEPMIH ТА ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ФОТОКОНКУРСУ

4.1. 1 етап - надання фотографiй на електронЕу ацресу Ни жньосироватськоi
ради rаdаlб@ukт.пеt (вiдповiдно до умов фотоконкурсу) з 27.04.2020 року
по 11.05.2020 року. Кiнцевий TepMiH наданЕrI фотографiй 11 травня 2020
року. Роботи, наданi пiзнiше до 1^racTi у фотоконкурсi не допускаються.2 етаП - голосуваНнJI розпочнеться з 09фгод. 12,05.2020 року та
триватиме до 1700год. 20.05.2020 року. на сторiнцi llихньосироЪатськоi
ОТГ в мережi Facebook (btto,Z**.Ъcebo l3 етап -визначення переможця о 1715 год. 20.о5.2о2О року шляхом
пiдрахункУ найбiльшоi кiлькiстi лайкiв пiд,коЕкурсним фотЪ. 

-

4 етап _ оголошення та нагородженнrI переможця 21.05.2020 року,

5. ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ РОБIТ
5.1. обов'язково )ласники на фото повиннi буги у вишиванках.
5.2. KoHKypcHi фото необхiдно надавати в електроцному виглядi на

електронну пошту: rаdа 1 6@ukr.net
5.3. Фотографiя повинна бути чiткою, якiсною, вiдповiдати тематицi,

учасниками повиннi бути особи, якi проживають або зареестрованi на
територii Нижньосироватськоi сiльськоi ради.

б. прАвА тА оБов,язки учАсникIв Фотоконкурсу,
ОРГАНIЗАТОРА

б.1. Учасниками фотоконкурсу мають право:
- безперешкодно ознайомитися з дalним Положення;
- брати участь 

, у фотоконкурсi згiдно умов, перендбачених даним
Положенням;
- дiзнаватись у органiзатора iнформацiю про перебiг фотоконкурсу;
- вiдмовитись вiд участi у фотоконкурсi, але не пiзнiше l1.05.2ЙО pony.

6.2. Органiзатор мае право:
- органiзатор мае право переглянути TepMiH дii етапiв фотоконкурсу;
-органiзатор мае право не допустити до фотоконкурiу робо"у, 

"*uп,ru"низьку якiсть фотографii та не чiтке зображення.
6.3. Учасники фотоконкурсу зобов'язанi:

- подати роботи з€вначеним способом у Положеннi;
- дотримуватися вимог фотоконкурсу.

6.4. Органiзатор фотоконкурсу зобов'язаний:
- вчасно повiдомляти про змiни у KoHKypci;
- оголосити результати фотоконкурсу;
- виконати умови фотоконкурсу, передбаченi даним Положенням.

7. оцIнювАнIIяроБIт



7,l. KoBKypcHi роботи будуть оцiнюватися користувачами соцiальноi мережi
Facebook на сторiнцi Нижньосироватськоi ОТГ Суплського району у
мережi Facebook (httos://www.facebook.com/orofile.oho?id=1OOO30477o6631O).

Переможець визначаеться о 1715 год. 20.05.202о року за найбiльшою
кiлькiстю лайкiв пiд конý?спим фото на сторiнцi }Iижньосироватськоi
ОТГ Суплського райоЕу в мережi Facebook
(httos://www.facebook.com/orofile.oho?id=10OO3047706631O)

оголошення та Еагородження переможrц здiйснюватиметься 2|.05.202о
року.

7.2.

7,з.

Секретар Г. М.Носенко
,'



з проведення фотокопlсурсу
Нпясньосироватськоi

Козак
Вiкторiя BiKTopiBHa

еременко
Сергiй Васильович

Проценко
Юлiя Петрiвна

Будник
олена Миколаiвна

Лунiка
Марина Олександрiвна

Секретар

Цiь,

!одаток 2
розпорядження
року No 30-О!

сторlнцl

дист
спорту та

Г. М. Носенко


