УКРАЇНА
БІЛЬМАЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Більмацького району Запорізької області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШ ЕННЯ
29.08.2019

смт Більмак

№ 203

Про проведення конкурсу на
створення офіційної символіки
Більмацької об’єднаної територіальної громади
Керуючись ст. 22 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», враховуючи необхідність удосконалення символіки у зв’язку з
утворенням Більмацької об’єднаної територіальної громади (далі - Більмацька
ОТГ) виконавчий комітет Більмацької селищної ради
ВИРІШИВ:
1. Провести конкурс на створення офіційної символіки Більмацької ОТГ
(герб та прапор сіл Вершина, Очеретувате, герб та прапор сіл Мар'янівка,
Мирське, Пробудження, гімн Більмацької ОТГ).
2. Затвердити Положення про проведення конкурсу на створення
офіційної символіки Більмацької ОТГ (додаток 1).
3. Утворити комісію з визначення переможців конкурсу на кращу
офіційну символіку Більмацької ОТГ.
4. Затвердити склад комісії з визначення переможців конкурсу на кращу
офіційну символіку Більмацької ОТГ (додаток 2).
5. Прийняти пропозицію члена виконкому Будника П.І. вважати
символіку територіальної громади смт Куйбишеве Куйбишевського району
Запорізької області (герб, малий герб, прапор, штандарт селищного голови),
затверджену рішенням сесії від 07.04.2011 №15, символікою Більмацької ОТГ.
6. Винести питання про символіку Більмацької ОТГ (герб, малий герб,
прапор, штандарт селищного голови) на чергову сесію селищної ради.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
селищного голови з гуманітарних питань та соціальної політики.

ДОДАТОК 1
до рішення виконавчого комітету
29.08.2019
№203
ПОЛОЖЕННЯ
про проведення конкурсу на створення офіційної символіки
Більмацької ОТГ

Розділ І. Загальні положення
1. Положення про проведення конкурсу на створення офіційної
символіки Більмацької ОТГ (далі - конкурс) визначає порядок, строки та
умови проведення конкурсу, вимоги до його учасників, конкурсних робіт,
розмір грошової винагороди на подарунки переможцям.
2. Організатором конкурсу є виконавчий комітет Більмацької селищної
ради Більмацького району Запорізької області (далі - виконком).
3. Конкурс проводиться в наступні етапи та строки:
1 етап - подача заявок на участь у конкурсі та конкурсних робіт - з
09.09.2019 до 29.11.2019 включно.
2 етап - перевірка конкурсних робіт на відповідність заявленим вимогам
та обрання із них кращих - з 02.12.2019 до 06.12.2019.
3 етап - затвердження селищною радою офіційної символіки громади - з
09.12.2019 - до 30.12.2019.
4. Виконком залишає за собою право змінити строки проведення
конкурсу, а також скасувати конкурс у разі відсутності конкурсних робіт.
Розділ II. Мета і завдання конкурсу
1. Конкурс проводиться з метою визначення найкращих конкурсних
робіт із створення офіційної символіки Більмацької ОТГ, а саме:
1) створення ескізу герба сіл Вершина, Очеретувате;
2) створення ескізу прапора сіл Вершина, Очеретувате;
3) створення ескізу герба сіл Мар'янівка, Мирське, Пробудження;
4) створення ескізу прапора Мар'янівка, Мирське, Пробудження;
5) написання тексту та музики гімну Більмацької ОТГ.
2. Завданнями конкурсу є:
залучення максимальної кількості учасників до розробки офіційної
символіки Більмацької ОТГ;
формування та розвиток національної свідомості, високої громадянської
позиції, почуття патріотизму, поваги та любові до рідного краю;

розроблення та створення символіки Більмацької ОТГ (герба та
прапора сіл Вершина, Очеретувате та сіл Мар'янівка, Мирське, Пробудження,
тексту і музики гімну Більмацької ОТГ).
Розділ НІ. Порядок участі у конкурсі
1. У конкурсі можуть взяти участь як фізичні, так і юридичні особи.
2. Участь у конкурсі безкоштовна.
3. Учасники конкурсу можуть подати як одну, так і декілька конкурсних
робіт у різних номінаціях.
4. Подача учасником конкурсної роботи означає його згоду на її
подальше редагування та використання.
5. У разі надсилання конкурсних робіт електронною поштою учасник
надсилає усі документи в електронному вигляді згідно з вимогами розділу V
цього Положення.
6. До проектів зображень (макетів) обов’язково додається інформація
про автора (авторів): прізвище, ім’я, по-батькові, адреса, контактні телефони.
Розділ IV. Вимоги до конкурсних робіт
1. Вимоги до ескізів герба та прапора сіл Вершина, Очеретувате та сіл
Мар'янівка, Мирське, Пробудження:
1) ескіз герба та прапора повинен бути виконаний на аркуші паперу
формату А4. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються різні техніки
виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка.
2) ескіз герба та прапора повинен відображати характерні особливості
населених пунктів старостинських округів, містити малюнки, або знаки, шо
здатні передати унікальність та ідентифікувати населені пункти
старостинських округів серед інших.
2. Вимоги до тексту та музики гімну Більмацької ОТГ:
1) текст гімну має бути написаний українською мовою. Стиль і лексика
тексту мусять відповідати загальновизнаним етично-моральним нормам.
Допускається використання місцевих діалектизмів;
2) запропонований текст повинен мати високий поетичний рівень,
містити ознаки ліричного твору (ритм, рима, благозвучність тощо);
3) текст гімну має бути покладений на музику та поданий у вигляді
нотного запису.
4) додатково учасники конкурсу можуть подавати (надсилати) музику
(фонограму) гімну або готовий музичний твір на електронному носію
інформації.
5) текст і музика гімну повинні відображати історичну і культурну
спадщину, звичаї і традиції Більмацької ОТГ, .прагнення його мешканців жити
в незалежній Українській державі.

6)

текст і музика мають бути авторськими та не містити плагіату.
Розділ V. Вимоги до комплекту конкурсних робіт

1. На конкурс зі створення ескізу герба та прапора учасник подає
(надсилає) наступні документи:
1) заявку на участь у конкурсі;
2) кольорове зображення герба та прапора (на аркуші паперу формату
А4 або в електронному вигляді);
3) короткий опис герба та прапора із зазначенням значення зображених
елементів, символів (на аркуші паперу формату А4 або в електронному
вигляді).
2. На конкурс зі створення гімну Більмацької ОТГ учасник подає
(надсилає) наступні документи:
1) заявку на участь у конкурсі;
2) текст гімну (на аркуші паперу формату А 4 або в електронному
вигляді);
3) ноти (мелодію) гімну (на нотному аркуші);
4) за бажанням - аудіо-файл гімну (в електронному вигляді або
на електронному носію інформації).
Розділ VI. Порядок подачі конкурсних робіт
1. Конкурсні роботи подаються або надсилаються поштою до виконкому
(каб. №8) до 29.11.2019 за адресою: вул. Центральна, 56, смт Більмак
Більмацького району Запорізької області, 71001.
2. Конкурсні роботи, що подаються в електронному вигляді,
надсилаються на електронну скриньку kubrada@ ukr.net з поміткою у назві
теми
листа «Герб
Вершинський»,
«Прапор
Вершинський»,
«Герб
Мар'янівський», «Прапор Мар'янівський», «Текст і музика гімну Більмацької
ОТГ».
Розділ VII. Нагородження переможців конкурсу
1. Переможцями конкурсу є особи, чиї конкурсні роботи визначені
кращими за підсумками розгляду конкурсною комісією.
2. Переможець у конкурсі на кращий герб або прапор одержує подарунок
на суму (600) гривень. У разі, якщо переможцями на кращий ескіз герба або
прапора є різні особи, сума на подарунки ділиться навпіл.
3. Переможець у конкурсі на кращий текст і музику гімну Більмацької
ОТГ одержує подарунок на суму (600) гривень. У разі, якщо переможцями на
кращий текст і музику гімну є різні особи, сума на подарунки ділиться навпіл.

4.
Переможці конкурсу зобов’язуються передати за договором
виключні майнові авторські та суміжні права на символіку організатору
конкурсу - виконкому.

Заступник селищного голови
з гуманітарних питань та
соціальної політики

ДОДАТОК 2
до рішення виконавчого комітету
28.08.2019
№ 203
Склад комісії
ія переможців конкурсу
іа крашу офіційну символіку Більмацької ОТГ

Члени комісії
викладач по класу фортепіа
фортепіанно-теоретичним
відділом
КЗ
«Більмацька
дитяча
музична
школа»
Більмацької районної ради Запорізької області
Заярський
Олександр Васильович

Наталя Миколаївна

вчитель історії Більмацької спеціалізованої
загальноосвітньої
школи
І-ІП
ступенів
«Інтелект»
Більмацької
районної
ради
Запорізької області
спеціаліст І категорії відділу інфраструктури,
житлово-комунального
господарства
та
інвестицій
керуюча справами (секретар) виконавчого
комітету
депутат селищної ради (за згодою)

секретар селищної ради

Заступник селищного го
з гуманітарних питань ті
соціальної політики

