Україна

ГОРОДИЩЕНСЬКА РАЙОННА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рішення
Від 17 квітня 2013 р. №-20-17/VI

«Про районний конкурс «Сім чудес Городищини»

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», із
метою визначення кращих об’єктів серед пам'яток історії, культури, заповідного фонду,
знакових подій та явищ Городищини, вивчення краю та розвитку туристичної мережі
району, враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії районної ради з питань
охорони здоров’я, соціального забезпечення, освіти, культури, інформаційної та
молодіжної політики, туризму, фізичної культури і спорту районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Оголосити районний конкурс «Сім чудес Городищини» та затвердити положення
згідно з додатком 1.
2. Затвердити склад комісії з визначення переможців районного конкурсу «Сім чудес
Городищини» (додаток 2).
3. Положення про конкурс опублікувати на сторінках районного видання «Вісник
Городищини».
4. Контроль за виконанням рішення доручити постійній комісії районної ради з питань
охорони здоров’я, соціального забезпечення, освіти, культури, інформаційної та
молодіжної політики, туризму, фізичної культури і спорту.

Голова районної ради

О.О. Біба

Додаток 1
до рішення районної ради
від 17.04. 2013 р. №20-17/VI
ПОЛОЖЕННЯ
про районний конкурс „Сім чудес Городищини”
І. Загальні питання
1. Це положення визначає порядок організації і проведення районного конкурсу
„Сім чудес Городищини”( далі – Конкурс).
2. Метою Конкурсу є визначення кращих об’єктів регіону, список яких
формуватиметься із пам’яток історії, культури, архітектури та заповідного фонду
району, які можуть стати предметом досліджень істориків, культурологів,
краєзнавців, гідно представити Городищину та привернути до неї увагу туристів,
сприяти їх ознайомленню з неповторним багатоманіттям нашої культури, а також
постійно підтримувати дані об’єкти в належному стані.
3. Завданнями Конкурсу є здійснення заходів щодо покращення оздоровчосанітарної функції лісових масивів, включення рекреаційно-ландшафтних територій
у туристичні маршрути, поліпшення пропаганди туристичної привабливості та
іміджу Городищенського району з його унікальною історією, культурою та
архітектурою.
II. Порядок проведення Конкурсу та визначення переможців
1. У Конкурсі можуть брати участь представлені культурно-історичні,
природоохоронні і садово-паркові об’єкти, пам’ятки мистецтва та архітектури, які
розташовані на території району.
2. Суб’єктами подання пропозицій щодо участі кращих об’єктів району в Конкурсі
можуть бути органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємства,
установи, заклади, районні громадські організації.
3. Для участі в Конкурсі комісії з визначення переможців подаються такі документи:
- заява про участь у Конкурсі;
- документи, матеріали щодо культурно-історичного об’єкта будь-якого періоду
побудови, призначення та міри збереження у вигляді короткого обґрунтування та
історичної довідки;
- фотографії на електронних носіях (СD-диск);
- відгуки в пресі, якщо такі є.

4. Кінцевим строком подання заяв на участь у Конкурсі є 1 жовтня 2013 року.
5. Підбиття підсумків Конкурсу проводиться в термін до 9 жовтня 2013року.
6. Під час підбиття підсумків Конкурсу враховуються такі критерії:
- наукова, освітня, оздоровча, естетична та історико-культурна цінність об’єкта;
- пізнавальне значення та туристична привабливість;
- походження та особливості ландшафтної зони природного комплексу;
- ефективне використання природних ресурсів та екологічної безпеки.
7. Визначення переможців Конкурсу здійснюється на засіданні конкурсної комісії
шляхом відкритого голосування більшістю голосів її членів.
Рішення конкурсної комісії підлягає затвердженню на сесії районної ради.
III. Порядок нагородження переможців Конкурсу
1. Оголошення та нагородження переможців Конкурсу проводиться до Дня
місцевого самоврядування 7 грудня 2013 року.
2. Кожному з семи переможців Конкурсу видаються дипломи районної державної
адміністрації та районної ради, які зберігаються в територіальних громадах, і
грошова винагорода на благоустрій та покращення стану об’єкта-переможця в
розмірі 5 (п’ять) тис. грн.
3. Список переможців районного конкурсу „Сім чудес Городищини”, а також
матеріали щодо них публікуються в районній газеті «Вісник Городищини» та
розміщуються на веб-сайті районної ради.
4. За результатами конкурсу готується книга «Сім чудес Городищини», яка
міститиме описи й фотоматеріали об’єктів-переможців конкурсу, та фільм «Сім
чудес Городищини».

Керуючий справами районної ради

В.П. Шевченко

Додаток 2
до рішення районної ради
від 17.04. 2013 р. №20-17/VI
СКЛАД
комісії з визначення переможців районного конкурсу
«Сім чудес Городищини»
1. Горідько Тетяна Миколаївна

– заступник голови районної державної
адміністрації, співголова комісії (за згодою).

2. Панчишин Микола Васильович

– заступник голови районної ради,
співголова комісії.

3. Шевченко Володимир Прокопович

– керуючий справами районної ради виконавчого
апарату районної ради, секретар комісії.

Члени комісії:
4. Ровінчук Людмила Дмитрівна

– начальник відділу культури районної
державної адміністрації (за згодою).

5. Гейко Олександр Володимирович

– голова постійної комісії районної ради
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6. Шабадаш Наталія Олексіївна

– сільський голова с. В'язівок (за згодою).

7. Щепак Олександр Гордійович

– директор районного музею С.С. ГулакаАртемовського.

8. Ковальчук Микола Петрович

– директор районного Палацу культури
ім. С.С. Гулака-Артемовського.

9. Дяглюк Ольга Іванівна

– редактор районної газети
«Вісник Городищини».

10. Шевченко Ольга Олександрівна

– завідувач архівного сектора районної
державної адміністрації (за згодою).

11. Панасенко Микола Михайлович

– голова міської організації ветеранів
(за згодою).

12. Хронік Тетяна Євгеніївна

– начальник відділу освіти районної
державної адміністрації (за згодою).

13. Кравченко Василь Михайлович

– головний лікар Городищенського
районного територіального медичного
об'єднання.

14. Філоненко Костянтин Олександрович – начальник відділу містобудування,
архітектури

та

житлово-комунального

господарства районної державної
адміністрації (за згодою).
15. Скринник Василь Васильович

– головний спеціаліст державного управління
ОНПС Черкаської області (за згодою).

Керуючий справами районної ради

В.П. Шевченко

