
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_29 березня 2021___ року                    Старокостянтинів                       № ____100/2021-р_____ 

 

 

Про проведення міського літературного 

конкурсу «Історичні легенди княжого міста» 

 

 

З метою популяризації культурної спадщини міста Старокостянтинова, 

керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

1. Управлінню культурної політики і ресурсів виконавчого комітету 

міської ради (Олександр АФАНАСЬЄВ) забезпечити проведення міського 

літературного конкурсу «Історичні легенди княжого міста» з 22 березня                  

2021 року до 14 травня 2021 року серед жителів Старокостянтинівської міської 

територіальної громади.  

 

2. Затвердити Положення про проведення міського літературного конкурсу 

«Історичні легенди княжого міста» (додається).  

 

3. Утворити організаційний комітет для проведення міського літературного 

конкурсу «Історичні легенди княжого міста» у складі згідно з додатком 2. 

 

4. Управлінню культурної політики і ресурсів виконавчого комітету 

міської ради (Олександр АФАНАСЬЄВ): 

1) придбати канцелярські товари та сувенірну продукцію; 

2) з 10 травня до 14 травня 2021 року визначити переможців конкурсу та 

нагородити їх під час проведення гала-концерту загальноміського 

різножанрового конкурсу «Веселковий дивоспів» з нагоди відзначення 

Міжнародного дня захисту дітей. 

 

5. Фінансовому управлінню виконавчого комітету міської ради (Валентина 

КАМІНСЬКА) виділити кошти в сумі 8060 (вісім тисяч шістдесят) гривень             

94 копійки на придбання канцелярських товарів, сувенірної продукції (картини, 

теки, подарункові пакети, кубок) на призовий фонд для нагородження 

переможців Конкурсу в межах асигнувань, що передбачені в бюджеті 
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Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік по КПКВ 

1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» КЕКВ 2282 «Окремі 

заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до 

заходів розвитку» на фінансування культурно-мистецьких заходів і програм 

місцевого значення. 

 

6. Централізованій бухгалтерії управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради (Віта РУДЮК) забезпечити сплату коштів. 

 

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради Наталію 

ШАБЕЛЬНИК. 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

29 березня 2021 року № 100/2021-р 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення міського літературного конкурсу 

«Історичні легенди княжого міста» 

 

 

1. Загальні положення 

Міський літературний конкурс «Історичні легенди княжого міста» (далі-

Конкурс) проводиться для жителів Старокостянтинівської міської 

територіальної громади.  

 

2. Організатор Конкурсу 

Організатором конкурсу є управління культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради. 

 

3. Мета Конкурсу 

Метою конкурсу є: 

сприяння національно-патріотичному вихованню, активізації краєзнавчої 

роботи, вивченню історії рідного краю, свого родоводу, народу, держави; 

розширення знань про архітектурну спадщину, про життя і діяльність 

видатних історичних постатей; 

формування пізнавальних, дослідницьких, творчих потреб молоді;  

підвищення інтересу до поглибленого вивчення української історії та 

культури; 

створення умов для самовираження, самоствердження, інтелектуального та 

духовного розвитку молоді. 

 

4. Учасники та термін проведення Конкурсу 

4.1. У Конкурсі беруть участь жителі Старокостянтинівської міської 

територіальної громади. 

Кількість учасників необмежена. 

Усі учасники поділяться на 3 категорії за віком: 

молодша група - від 7 до 12 років; 

середня група – від 13 до 18 років; 

старша група – від 19 років. 

4.2. Строк подачі творів на Конкурс з 22 березня до 10 травня 2021 року. 

4.3. Роботи, надані пізніше встановленого строку, не розглядаються. 

4.4. До участі в Конкурсі запрошуються жителі Старокостянтинівської 

міської територіальної громади. 
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5. Порядок організації Конкурсу 

5.1. Для підготовки та проведення Конкурсу створюється організаційний 

комітет (далі – Оргкомітет), склад якого затверджується розпорядженням 

міського голови. 

5.2. Інформація щодо проведення та підсумків Конкурсу розміщується на 

офіційному сайті управління культурної політики і ресурсів виконавчого 

комітету міської ради, на сторінках соціальної мережі «Інтернет», інших 

офіційних ресурсах. 

5.3. Конкурс проводити з дотриманням карантинних вимог. 

 

6. Оргкомітет Конкурсу 

6.1. Очолює Оргкомітет Конкурсу голова. 

6.2. Оргкомітет Конкурсу: 

здійснює загальне керівництво Конкурсом; 

забезпечує рекламно-інформаційну підтримку Конкурсу; 

розробляє Положення, умови проведення Конкурсу; 

формує персональний склад журі, критерії визначення переможців 

Конкурсу; 

розробляє перелік документів, необхідних для участів у Конкурсі; 

приймає конкурсні роботи, здійснює організаційну взаємодію з 

учасниками Конкурсу; 

забезпечує висвітлення ходу проведення Конкурсу в засобах масової 

інформації та в мережі «Інтернет»; 

здійснює урочисте нагородження переможців та лауреатів Конкурсу.  

6.3. Оргкомітет не несе відповідальності за рішення журі та присудження 

місць учасникам Конкурсу. 

 

7. Умови та порядок проведення Конкурсу 

7.1. Твори на тему «Історичні легенди княжого міста» подаються на 

електронну пошту управління культурної політики і ресурсів виконавчого 

комітету міської ради або надсилаються поштою:  

е-mail: stkkulture@ukr.net;  

адреса: вул. Острозького, 14, м. Старокостянтинів, 31100;  

контактна особа: ШУМОВА Раїса Петрівна, мобільний телефон 

0979076017. 

7.2. З 10 травня по 14 травня 2021 року: 

журі Конкурсу визначає переможців; 

Оргкомітет готує нагородження для учасників Конкурсу.   
 

8. Журі Конкурсу 

8.1. Для визначення переможців створюється журі Конкурсу. Чисельний 

склад журі 5 чоловік. До складу журі входять: голова, секретар, члени 

mailto:stkkulture@ukr.net
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журі. Персональний склад журі затверджується наказом начальника управління 

культурної політики і ресурсів виконавчого комітету міської ради. 

8.2. Завданням журі є оцінювання виконаних конкурсних робіт та 

визначення переможців у кожній віковій групі. 

8.3. Рішення журі заносяться до оціночної відомості, оформлюється 

протоколом, який підписується головою та членами журі. Рішення журі є 

остаточними та не підлягають оскарженню.  

 

9. Критерії оцінки творів 

Критерії оцінки творів та бали оцінювання: 

відповідність темі - максимальна кількість балів 10; 

оригінальність творчого задуму - максимальна кількість балів 10; 

актуальність теми - максимальна кількість балів 10; 

літературна неповторність - максимальна кількість балів 10; 

ступінь дослідження теми - максимальна кількість балів 10. 

 

10. Нагороди учасників Конкурсу 

10.1. Нагородження переможців Конкурсу відбудеться 01 червня                    

2021 року під час проведення гала-концерту переможців загальноміського 

різножанрового конкурсу «Веселковий дивоспів» з нагоди відзначення 

Міжнародного дня захисту дітей: 

1 місце - 1000 (одна тисяча гривень) 00 копійок; 

2 місце - 500 (п’ятсот гривень) 00 копійок; 

3 місце - 300 (триста гривень) 00 копійок. 

10.2. Кращі роботи надрукують в збірці «Історичні легенди княжого 

міста». 

 

11. Вимоги до оформлення робіт 

Роботи оформляються з дотриманням таких вимог: 

1) учасники Конкурсу надають твори до 10 травня 2021 року; 

2) друк: стиль «звичайний», формат Word, Times New Roman, шрифт 14, 

міжрядковий інтервал – 1,0, абзац – 10 мм, вирівнювання – по ширині, розміри 

всіх полів 20 мм; 

3) обсяг твору: не більше 3500 знаків друкованого тексту на аркушах 

паперу формат А - 4.  

На окремому аркуші зазначити:   

учням закладів загальної середньої освіти: назву Конкурсу, назву твору, 

ім’я, прізвище учасника Конкурсу, клас та заклад загальної середньої освіти, 

адресу, мобільний телефон; 

учасникам Конкурсу, які не навчаються в закладах загальної середньої 

освіти: назву Конкурсу, назву твору, ім’я, по батькові та прізвище учасника 

Конкурсу, місце роботи, посаду, адресу, мобільний телефон. 
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12. Контакти Оргкомітету Конкурсу 

Контакти: 

управління культурної політики і ресурсів виконавчого комітету міської 

ради: адреса: вул. Острозького, 14, м. Старокостянтинів, 31100;                                    

е-mail: stkkulture@ukr.net; 

офіційна сторінка історико-культурного центру-музею «Старий 

Костянтинів» в соціальній мережі «Facebook» – «Костянтин Острозький»; 

контактна особа: ШУМОВА Раїса Петрівна мобільний телефон 

0979076017. 

 

13. Прикінцеві положення 

Зміни та доповнення до цього Положення вносяться з метою забезпечення 

більш ефективного проведення Конкурсу. 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради              підпис           Наталія ШАБЕЛЬНИК 
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Додаток 2 

до розпорядження міського голови  

29 березня 2021 року № 100/2021-р 

 

 

Організаційний комітет для проведення міського літературного 

конкурсу «Історичні легенди княжого міста» 

 

АФАНАСЬЄВ 

Олександр Вікторович 

- начальник управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської ради, 

голова організаційного комітету; 

 

ШУМОВА  

Раїса Петрівна 

- заступник начальника управління культурної 

політики і ресурсів виконавчого комітету міської 

ради, секретар організаційного комітету; 

 

ПАСІЧНИК  

Анатолій Панасович 

- начальник управління освіти виконавчого 

комітету міської ради; 

 

ПРОСТАК  

Юлія Анатоліївна 

- завідувач відділу охорони культурної спадщини 

та туризму управління культурної політики і 

ресурсів виконавчого комітету міської ради; 

 

СКРИЖЕВСЬКА 

Тетяна Михайлівна 

- директор Старокостянтинівського ЗНЗ № 8 

Старокостянтинівської міської ради 

Хмельницької області. 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради            підпис           Наталія ШАБЕЛЬНИК 
 


