
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
  

РІШЕННЯ 
чотирнадцятої сесії сьомого скликання 

 

  

28 вересня 2016 року             № 230  

 

 

Про затвердження Положення про проведення міської виставки – конкурсу з 

образотворчого мистецтва серед дітей Пирятинської міської ради „Я – за чисте 

місто“ 

 

Відповідно до Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні“, 

„Про освіту“, „Про позашкільну освіту“, рішення четвертої позачергової сесії 

Пирятинської міської ради сьомого скликання від 29.12.2015 № 73 „Про 

прийняття у комунальну власність Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади із спільної власності територіальних громад 

Пирятинського району бюджетних установ (закладів освіти та спорту)“, з 

метою екологічного виховання дітей засобами образотворчого мистецтва, 

широкої пропаганди серед вихованців дошкільних навчальних закладів і учнів 

позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів Пирятинської міської 

ради ідеї збереження довкілля та екологічного благополуччя, формування 

любові та шани до рідного міста, виявлення та підтримки талановитих дітей, 

сприяння  розвитку їх творчих здібностей, розглянувши лист відділу освіти 

Пирятинської міської ради від 05.09.2016 №311/08.1-18 з додатками, міська 

рада  

 

ВИРІШИЛА 

1. Затвердити Положення про проведення міської виставки – конкурсу з 

образотворчого мистецтва серед дітей Пирятинської міської ради „Я – за чисте 

місто“ (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С., відділ 

освіти Пирятинської міської ради (Шерзой Н.Г.), постійну комісію міської ради 

питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, охорони здоров’я та 

соціального захисту (Горбачов О.В.). 

 

 

Міський голова        О.РЯБОКОНЬ 

 



 

Додаток  

рішення чотирнадцятої сесії  

Пирятинської міської ради  

сьомого скликання  

28 вересня 2016 року № 230 

 

 

Положення 

про проведення міської виставки – конкурсу з образотворчого мистецтва серед 

дітей Пирятинської міської ради „Я – за  чисте місто“ 

 

І. Загальні положення 

 

 1.1. Міська виставка-конкурс з образотворчого мистецтва серед дітей 

Пирятинської міської ради „Я за чисте місто“ (далі – виставка-конкурс) 

проводиться з метою екологічного виховання дітей засобами образотворчого 

мистецтва, широкої пропаганди серед вихованців дошкільних навчальних 

закладів і учнів позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів 

Пирятинської міської ради ідеї збереження довкілля та екологічного 

благополуччя, формування любові та шани до рідного міста, виявлення та 

підтримки талановитих дітей, сприяння  розвитку їх творчих здібностей. 

 1.2. Завданнями  виставки-конкурсу є: 

 організація безпосередньої участі дітей в охороні довкілля, виховання 

активної життєвої позиції щодо його оздоровлення  та формування екологічної 

культури; 

 формування відповідального ставлення до навколишнього середовища,  

усвідомлення взаємозв’язку стану довкілля та здоров’я людини, необхідності   

гармонійного співіснування людини і природи;  

 формування моральної відповідальності за збереження довкілля; 

 виховання у дітей почуття краси та гармонії навколишнього світу; 

 пропагування творів образотворчого мистецтва з даної теми;  

 надання дітям можливості  реалізації власних творчих здібностей; 

 визначення кращих дитячих робіт з образотворчого мистецтва із заданої 

темі. 

 1.3. Загальне керівництво підготовкою та проведенням міської виставки – 

конкурсу здійснює відділ освіти Пирятинської міської ради .  

 

ІІ. Умови проведення виставки-конкурсу 

 

 2.1. Виставка-конкурс проводиться з 25 по 30 березня щорічно у Центрі 

дитячої та юнацької творчості Пирятинської міської ради (м. Пирятин, 

вул. Пушкіна, 33).   



           2.2. У виставці-конкурсі беруть участь вихованці дошкільних навчальних 

закладів і учні позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів 

Пирятинської міської ради (далі – учасники) за такими віковими категоріями: 

категорія 5-6 років; 

категорія – 7-8 років; 

категорія - 9-11 років; 

категорія - 12-14 років; 

категорія -15-18 років. 

 2.3. Конкурс проводиться у номінаціях: 

 живопис;  

 графіка. 

 Кожна номінація має перше, друге і третє місця.  

 2.4. Під час проведення виставки-конкурсу обробка персональних даних 

учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України „Про захист 

персональних даних“. 

 2.5. Після проведення виставки-конкурсу роботи учасників повертаються 

авторам.  

 

ІІІ. Загальні вимоги до конкурсних робіт 

 

 3.1. Роботи виконуються у вільній техніці, вільного формату та 

відповідно до теми: „Я – за чисте місто“.  

 3.2. До роботи прикріплюється етикетка розміром 4 х 7 см, на якій 

зазначається друкованими літерами:  

 назва роботи,  

 техніка виконання,  

 прізвище та ім'я виконавця,  

 вік виконавця,  

 навчальний заклад,  

 керівник роботи. 

 3.3. Роботи, які не відповідають вимогам, членами журі не розглядаються. 

 

ІV. Критерії оцінювання, визначення та нагородження переможців 

 

 4.1. Для організації та проведення виставки-конкурсу створюється 

організаційний комітет.  

 Для  оцінювання учасників виставки-конкурсу створюється журі.  

 4.2. Склад організаційного комітету та журі затверджується наказом  

відділу освіти Пирятинської міської ради. 

 4.3. Роботи  учасників оцінюються журі за 5-бальною системою шляхом 

складання суми оцінок  по кожному критерію. 

 4.4. Критерії оцінювання: 

 1) оригінальність мислення та розкриття теми;   

 2) творчий підхід та охайність виконання; 

 3) техніка та майстерність виконання; 



 4) рівень художньої підготовки. 

 4.5. Рішення журі щодо визначення переможців виставки-конкурсу 

оформлюється протоколом. 

 4.6. Переможці визначаються за найбільшою кількістю балів у кожній 

віковій категорії та кожній номінації. Розподіл призових місць (І-ІІІ) 

здійснюється із розрахунку одна особа – одне місце. 

 4.7. Переможці виставки-конкурсу нагороджуються грамотами відділу 

освіти Пирятинської міської ради. 

 

V. Фінансове забезпечення  

та висвітлення результатів виставки-конкурсу 

 

 5.1. Фінансування підготовки та проведення виставки-конкурсу 

здійснюється відділом бухгалтерського обліку та звітності Пирятинської 

міської ради відповідно до кошторису витрат. 

 5.2. Для забезпечення та підготовки проведення виставки-конкурсу в 

установленому порядку можуть залучатися благодійні внески, спонсорська 

допомога та інші надходження, не заборонені чинним законодавством України. 

 5.3. Результати виставки-конкурсу висвітлюються у місцевих засобах 

масової інформації. 

 

 

 

Начальник відділу освіти        Н.Г.Шерзой 

 

 

Секретар міської ради      Т.Г.Чайка 

  

 


