
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
9 СЕСІЯ VIIІ СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

25 травня 2021 року № 619

Про затвердження Положення про
проведення міського фотоконкурсу
«Гребінка – найкраще місто» та
Положення про проведення міського
конкурсу відеороликів «Гребінка –
рідне місто»

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статті 2, 26 Закону України «Про культуру», з метою відзначення Дня
міста, враховуючи висновки і рекомендації постійних комісій міської ради,
Гребінківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про проведення міського фотоконкурсу
«Гребінка– найкраще місто» (додається).

2. Затвердити Положення про проведення міського конкурсу відеороликів
«Гребінка – рідне місто» (додається).

3. Організацію виконання рішення покласти на відділ культури і туризму
Гребінківської міської ради (Ільчук О.В.).

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, охорони здоров’я та
соціального захисту (Литвиненко С.П.).

Міський голова В. Колісніченко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення сесії
Гребінківської міської ради VIII
скликання
від 25.05.2021 року № 619

Положення
про міський фотоконкурс «Гребінка – найкраще місто»

І. Загальні положення

1. Міський фотоконкурс «Гребінка – найкраще місто» (далі Конкурс)
організовує і проводить відділ культури і туризму Гребінківської міської ради
(далі Організатор).
2. Положення визначає порядок організації Конкурсу, регулює взаємовідносини
організаторів і учасників Конкурсу, а також визначає цілі, завдання, терміни і
умови проведення Конкурсу та участі в ньому.
3. Мета і завдання конкурсу:

розкриття унікальності м. Гребінка;
виховання у жителів міста патріотичних почуттів та поваги до рідного міста;
популяризація об’єктів історичної та культурної спадщини;
формування позитивного іміджу міста та мешканців;
стимулювання дослідницької, творчої активності мешканців міста;
виявлення, заохочення та поширення інформації про талановитих гребінчан.

4. Склад організаційного комітету та журі конкурсу затверджується наказом
начальника відділу культури і туризму Гребінківської міської ради.
5. Оргкомітет конкурсу працює на громадських засадах та самостійно визначає
порядок своєї роботи.
6. Реєструючись на участь у Конкурсі конкурсанти дають згоду на подальше
використання фотоматеріалів Організаторами.

ІІ. Умови участі у конкурсі та порядок проведення конкурсу
1. Учасником Конкурсу може стати кожен бажаючий без вікових обмежень.
2. Для участі у Конкурсі учасник подає заявку (додається) та фотороботи, але не
більше чотирьох робіт.
3. Участь у Конкурсі добровільна та безкоштовна.
4. Конкурс проводиться з 05 липня по 30 липня 2021 року:

початок прийому робіт – 05 липня 2021 року;
закінчення прийому робіт – 23 липня 2021 року до 17:00;
засідання журі – в період з 26 липня по 30 липня 2021 року.
оголошення результатів конкурсу – 1 серпня на День міста.

5. На Конкурс подаються фотороботи в електронному вигляді, які відповідають
тематиці (назві) конкурсу;



6. Заявки та фотороботи на участь у Конкурсі надсилаються на електрону адресу
відділу культури і туризму Гребінківської міської ради grb_cultura.otg@ukr.net
7. На Конкурс не допускаються фотороботи:

запозичені з інших джерел (фото-хостинги, соціальні мережі тощо);
рекламного характеру, що ображають гідність і почуття інших людей, що не

укладаються в тематику Конкурсу;
які включають в будь-якій формі заклики до насильства, яка збуджує

соціальну, расову, національну чи релігійну ненависть і ворожнечу;
на яких зображені гасла, знаки, символіка тощо політичних партій, а також

спиртні та тютюнові вироби.
8. Всі фотороботи, які надсилаються на Конкурс, повинні бути представлені у
цифровому форматі та відповідати наступним вимогам:

цифровий знімок: файл у форматі JPEG, не менше ніж 2400 х 3600 пікселів;
колажування та комп’ютерна графіка не допускаються, за винятком

необхідної корекції кольору та контрасту.
9. Усі фотороботи, надіслані на Конкурс, будуть оприлюднені на офіційному сайті
Відділу культури і туризму Гребінківської міської ради, у соціальній мережі
Фейсбук.
10. Якщо учасники Конкурсу не володіють технічними можливостями для
відправки робіт, то в терміни прийому робіт на конкурс надають свої фотороботи
на будь-якому доступному носії за адресою: м. Гребінка, вул. Євгена Гребінки
буд.13, Гребінківський міський будинок культури, методичний кабінет.
11. Організатори Конкурсу підтверджують отримання листів із конкурсними
роботами упродовж однієї доби від часу отримання листа. Підтвердження
надається у вигляді електронного листа відправникові з повідомленням про
отримання роботи. У випадку неотримання такого повідомлення автори робіт або
інші особи, які їх відправляли, можуть звернутися за довідками, використовуючи
контактні дані: тел. (05359)91-6-34 або (095)9412599.
12. Робота повинна бути подана не пізніше терміну закінчення прийому заявок на
Конкурс.
13. Організатор Конкурсу залишає за собою право вносити зміни та доповнення
до цього Положення.

ІІІ. Вимоги до фоторобіт
1. Сюжети фоторобіт мають будуватися навколо наступних тем: архітектура,
інфраструктура, природа, культурна спадщина та жителі міста Гребінки.
2. У випадку навмисного або ненавмисного порушення вимог даного Положення
будь-яким учасником конкурсу, організатор залишає за собою право виключити
такого учасника з участі у конкурсі.

ІV. Порядок визначення переможців Конкурсу

1. Підсумки конкурсу підводить журі, яке визначає переможців.
2. Журі конкурсу оцінює роботи учасників за 10-ти бальною системою.
3. Переможець визначається за найбільшою кількістю набраних балів.



V. Нагородження переможців конкурсу
1. Переможці Конкурсу нагороджуються грамотами Гребінківської міської ради,
грошовими винагородами (Сертифікатами):

за І місце – 1000 грн.;
за ІІ місце – 800 грн.;
за ІІІ місце – 500 грн.

Учасники Конкурсу нагороджуються грамотами Гребінківської міської ради за
участь.

2. Результати Конкурсу будуть розміщені на офіційному сайті Гребінківської
міської ради та відділу культури і туризму Гребінківської міської ради, на
сторінці Гребінківської міської територіальної громади у соціальній мережі
Фейсбук. Нагородження переможців відбудеться протягом одного місяця після
оприлюднення результатів Конкурсу.
3. Для отримання грошових винагород переможці конкурсу у триденний (робочий)
термін подають організаторам конкурсу наступні документи:

Копія паспорта (для дітей - одного з батьків);
Копія ідентифікаційного коду;
Довідку за реквізитами з банку (картка для виплат);
Згода на обробку персональних даних.

VІ. Організаційний супровід
1. Організатори не несуть відповідальності за контент матеріалу, поданого на
Конкурс.
2. Фотографії, подані для участі у Конкурсі, авторам не повертаються.
3. Організатори Конкурсу не несуть відповідальність за перевірку приналежності
авторських прав на матеріали особам, які подали їх на конкурс.
4. За подання фотороботи на конкурс відповідальність несе особа, яка її надала.

VII. Фінансування Конкурсу
1. Фінансування конкурсу здійснюється за рахунок коштів передбачених

Програмою розвитку культури Гребінківської міської територіальної громади на
2021 рік.

Міський голова В. Колісніченко



Додаток до Положення
про міський фотоконкурс
«Гребінка – найкраще місто»

ЗАЯВКА
на участь у міському конкурсі фотоконкурс «Гребінка – найкраще місто»

ПІБ автора__________________________________________________________
___________________________________________________________________

Повних років учасника ______________________________________________

Назва роботи________________________________________________________

Телефон та електронна адреса
___________________________________________________________________

Примітка
____________________________________________________________________

_____________ _________________ ______________
дата підпис (ініціали, прізвище)

Заявки надсилати на електронну адресу: Відділ культури і туризму Гребінківської
міської ради grb_cultura.otg@ukr.net
Телефон для довідок: (05359)91-6-34, (095)9412599, (097)1223858.

Міський голова В. Колісніченко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення сесії
Гребінківської міської ради VIII
скликання
від 25.05.2021 року № 619

Положення
про міський конкурс відеороликів «Гребінка – рідне місто»

І. Загальні положення

Це Положення визначає умови, порядок організації та проведення міського
конкурсу відеороликів «Гребінка – рідне місто» (далі – Конкурс).
1. Організатором конкурсу є відділ культури і туризму Гребінківської міської
ради (далі - Організатор).
2. Мета конкурсу:

сприяння патріотичного виховання молоді;
формування позитивного іміджу міста;
формування у гребінківців активної життєвої позиції;
підтримка творчих ініціатив мешканців міста.

3. Завдання конкурсу:
збільшити кількість відеоматеріалів про місто;
сприяти підвищенню інтересу до рідного краю, зміцнення любові до рідного

міста;
стимулювання творчих ініціатив гребінчан, сприяння самореалізації та

розкриття творчого потенціалу мешканців міста.
4. Склад організаційного комітету та журі конкурсу затверджується наказом
начальника відділу культури і туризму Гребінківської міської ради.
5. Оргкомітет конкурсу працює на громадських засадах та самостійно визначає
порядок своєї роботи.
6. Реєструючись на участь у Конкурсі конкурсанти дають згоду на подальше
використання відеоматеріалів Організаторами.

ІІ. Умови участі у Конкурсі та порядок проведення
1. Підготовку та проведення Конкурсу здійснює відділ культури і туризму
Гребінківської міської ради.
2. Участь у Конкурсі безкоштовна та не має вікових обмежень.
3. Конкурс проводиться з 05 липня по 25 липня 2021 року;

початок прийому робіт – 05 липня 2021 року;



закінчення прийому робіт – 23 липня 2021 року до 17:00 год.;
засідання журі – в період з 26 липня по 30 липня 2020 року;
оголошення результатів конкурсу – 1 серпня на День міста.

4. Учасники Конкурсу самостійно викладають свої роботи на YouTube канал
до 23 липня 2021 року.
5. Заявки та посилання на відеоролик надсилаються на електрону адресу відділу
культури і туризму Гребінківської міської ради grb_cultura.otg@ukr.net (заявка
додається).
6. Якщо учасники Конкурсу не володіють технічними можливостями для
відправки робіт, то в терміни прийому робіт на конкурс надають свої відеоролики
на будь-якому доступному носії за адресою: м. Гребінка, вул. Євгена Гребінки
буд.13, Гребінківський міський будинок культури, методичний кабінет.
7. Вимоги до роботи:

7.1. відеоролик повинен мати назву;
7.2. тривалість відеоролику не більше 4 хв;
7.3. розмір кадру не менше 1920х1080 пікселів та збережене у форматі*.mp4

або *.avi;
7.4. відео- та аудіодоріжки належної якості;
7.5. забороняється подавати на Конкурс роботи, які пропагують будь-яке

насильство, дискримінацію, негативне ставлення до довкілля, містять політичну
чи комерційну рекламу, матеріали, які порушують авторські права, відеоролик з
негативним змістом.
8. Організатори Конкурсу підтверджують отримання листів із конкурсними
роботами упродовж однієї доби від часу отримання листа. Підтвердження
надається у вигляді електронного листа відправникові з повідомленням про
отримання роботи. У випадку неотримання такого повідомлення автори робіт або
інші особи, які їх відправляли, можуть звернутися за довідками, використовуючи
контактні дані: тел. (05359)91-6-34, (095)9412599, (097)1223858.
9. Організатори Конкурсу залишають за собою право відмовити учаснику
конкурсу у допуску відеоролика до участі у Конкурсі з обґрунтуванням причини.
Про це учасник повідомляється листом на електронну пошту.

ІІІ. Порядок визначення переможців Конкурсу

1. Підсумки конкурсу підводить журі, яке визначає переможців.
2. Журі конкурсу оцінює роботи учасників за 10-ти бальною системою.
3. Переможець визначається за найбільшою кількістю набраних балів.

ІV. Нагородження переможців Конкурсу

1. Переможці Конкурсу нагороджуються грамотами Гребінківської міської ради
та Сертифікатами (грошовими винагородами):

за І місце – 1000 грн.;
за ІІ місце – 800 грн.;
за ІІІ місце – 500 грн.



Учасники Конкурсу нагороджуються грамотами Гребінківської міської ради за
участь.
2. Оприлюднення результатів Конкурсу буде розміщено на офіційному сайті
Гребінківської міської ради, сайті відділу культури і туризму Гребінківської
міської ради та сторінці Гребінківської міської територіальної громади у
соціальній мережі Фейсбук. Нагородження переможців відбудеться протягом
одного місяця після оприлюднення результатів Конкурсу.
3. Для отримання грошових винагород переможці Конкурсу у триденний
(робочий) термін подають Організаторам Конкурсу наступні документи:

Копія паспорта (для дітей - одного з батьків);
Копія ідентифікаційного коду;
Довідка за реквізитами з банку (картка для виплат);
Згода на обробку персональних даних.

V. Організаційний супровід
1. Організатори не несуть відповідальності за контент відеоматеріалу, поданого на
Конкурс.
2. Організатори Конкурсу не несуть відповідальність за перевірку приналежності
авторських прав на матеріали особам, які подали їх на Конкурс.
3. За оприлюднення відеоролика на YouTube канал відповідальність несе
власник відеоролика.

VІ. Фінансування Конкурсу
1. Фінансування Конкурсу здійснюється за рахунок коштів передбачених
Програмою розвитку культури Гребінківської міської територіальної громади на
2021 рік.

Міський голова В. Колісніченко



Додаток до Положення про
міський конкурс відеороликів
«Гребінка – рідне місто»

ЗАЯВКА
на участь у міському конкурсі відеороликів «Гребінка – рідне місто»

ПІБ автора__________________________________________________________
___________________________________________________________________

Повних років учасника __________________________________________________

Назва роботи________________________________________________________

Телефон та електронна адреса
______________________________________________________________________

Посилання ____________________________________________________________

Примітка
______________________________________________________________________

_____________ _________________ ________________
дата підпис (ініціали, прізвище)

Заявки надсилати на електронну адресу: Відділ культури і туризму Гребінківської
міської ради grb_cultura.otg@ukr.net
Телефон для довідок: (05359)91-6-34, (095)9412599, (097)1223858.

Міський голова В. Колісніченко


