Полтавська область
Хорольська міська рада
Хорольський міський голова
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
09.10.2017р.

№84-р

Про затвердження Положення
про проведення конкурсу на
кращі ескізи для мурал-арту у
місті Хоролі
Відповідно до ст. ст. 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Правил
благоустрою території міста Хорол, з метою формування креативного
міського середовища, туристично привабливого іміджу міста, активізації
безпосередньої участі городян, зокрема молоді, у трансформації творчого
простору м. Хорола, вихованню любові до історії свого міста,
ВИРІШИВ:
1.Затвердити Положення про проведення конкурсу на кращі ескізи для
мурал-арту у місті Хоролі, що можуть бути розміщені на двох об’єктах у 2018
році:
- на бетонній огорожі по вул. Шевченка (навпроти адмінбудівлі КП
«Комунсервіс»);
- на бетонній огорожі поблизу Братської могили «37 тисяч жертв
фашизму» (на розі вулиць Небесної Сотні та Воскресенської), далі – Положення
(додається).
2.Затвердити склад комісії з визначення переможців конкурсу згідно з
додатком до Положення.
3.Провідному спеціалісту
інформаційно-аналітичної
роботи
та
комунікацій з громадськістю Григораш І.О. оприлюднити дане рішення на
офіційному сайті Хорольської міської ради. Редактору міської газети «Наш
Хорол» Титаренко І.В. оприлюднити дане рішення в черговому номері газети.
4.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Карманську Я.Ю.
Міський голова

С.М.Волошин

Додаток
до розпорядження міського голови
від 09.10.2017 р. №84-р

Положення
про проведення конкурсу на кращі ескізи для мурал-арту
у місті Хоролі
1. Загальні положення
Конкурс проводиться за ініціативи виконавчого комітету Хорольської
міської ради сьомого скликання для створення окремих об’єктів міста з
творчим креативним підходом в національному патріотичному дусі. Створення
ескізів для мурал-арту в місті дасть можливість мешканцям міста різновікової
категорії проявити свої творчі здібності і зробити особистий внесок в
культурний розвиток міста Хорола, в формування позитивного іміджу міста як
необхідного компоненту туристичної привабливості.
2. Мета та цілі конкурсу
Конкурс створено з метою формування
креативного
міського
середовища, туристично привабливого іміджу міста, активізації безпосередньої
участі городян, зокрема молоді, у трансформації творчого простору м. Хорола,
вихованню любові до історії свого міста.
Художники на основі отриманої тематичної інформації, створюють
візуальну модель зображення, що може бути розміщена на двох об’єктах
міста Хорола:
- на бетонній огорожі по вул. Шевченка (навпроти адмінбудівлі КП
«Комунсервіс») ;
- на бетонній огорожі поблизу Братської могили «37 тисяч жертв
фашизму» (на розі вулиць Небесної Сотні та Воскресенської).
3. Організація та проведення конкурсу
Ескізи для мурал-арту подаються до 01 листопада 2017 року (включно) у
формі заявки на адресу Хорольської міської ради на паперових носіях: 37800,
м.Хорол, вул. Незалежності, 37 або в електронному вигляді в форматі jpg, jpeg,
pdf, psd, tif, tiff та інших на електронну адресу: hmr37@ukr.net (з послідуючим
поданням ескізу в паперовому вигляді в разі перемоги учасника в конкурсі).
Художники для участі в конкурсі мають подати наступну інформацію:
- заявка на участь з персональними даними: прізвище, ім’я, по батькові
автора, дата народження і адреса фактичного місця проживання;
- проект мурал-арту в формі малюнку в електронному або паперовому
варіанті, який включає кольоровий ескіз, назву проекту, концепцію,

короткий опис реалізації проекту та необхідний ресурс для виконання
проекту;
- коротку історичну довідку про історію створення проекту (як що
зображена історична подія).
Проекти оцінюються членами конкурсної комісії, що додається до
Положення з врахуванням результатів проведеного громадського обговорення
шляхом розміщення поданих на участь у конкурсі ескізів на офіційному сайті
Хорольської міської ради horol.com.ua.
Журі оцінює ескізи за наступними критеріями: тематична відповідність,
Креативність, оригінальність ідеї, художня доцільність, естетичний вигляд
цілісної композиції, інноваційність, всесезонна актуальність (відповідність
тематики до кожної пори року), простота техніки виконання, наявність у
тематиці ескізу концепції патріотично-національного виховання, відображення
любові до рідного міста (по 10-бальній шкалі).
4. Нагородження переможців конкурсу
Переможці конкурсу нагороджуються грошовою винагородою в розмірі
500,0 грн (п’ятсот гривень 00 коп.).
Фото найкращих ескізів для мурал-арту, що пройшли конкурсний відбір,
та імена переможців будуть розміщені на офіційному сайті Хорольської міської
ради horol.com.ua та в місцевих засобах масової інформації.

Міський голова

С.М.Волошин

Додаток
до Положення про проведення конкурсу
на кращі ескізи мурал-арту у місті Хоролі

Склад конкурсної комісії
Карманська
Яна Юріївна
Керекелиця Валентина
Миколаївна
Головченко Тетяна
Максимівна
Григораш Ірина
Олександрівна
Гавриленко Микола
Іванович

Кібенко Олег Іванович

Козлова Галина
Михайлівна

Заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів влади, голова комісії
Секретар міської ради, заступник голови комісії
Спеціаліст І категорії відділу містобудування,
архітектури і земельних відносин, секретар комісії
Члени комісії:
Провідний спеціаліст інформаційно-аналітичної
роботи та комунікацій з громадськістю
Голова постійної комісії з питань
землекористування, екології, комунальної
власності, житлово-комунального господарства та
благоустрою міста, депутат Хорольської міської
ради сьомого скликання
Член постійної комісії з питань
землекористування, екології, комунальної
власності, житлово-комунального господарства та
благоустрою міста, депутат Хорольської міської
ради сьомого скликання
Голова громадської ради ветеранів при
виконавчому комітеті Хорольської міської ради

Секретар виконавчого комітету

Н.М.Іванютенко

