
 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

" 19 " квітня  2016 року                        № 42 

 

Про проведення  літературного 

конкурсу “Куди б мене дорога 

не вела, думки мої із рідною землею” 

  

 Заслухавши інформацію спеціаліста у справах сім’ї, дітей та молоді 

Тимошицької А.В. про проведення літературного конкурсу “Куди б мене 

дорога не вела, думки мої із рідною землею”, присвячений 460 річчю селища 

Власівка, виконавчий комітет Власівської селищної ради  - 

 

ВИРІШУЄ: 

 

1. Затвердити положення про літературний конкурс “Куди б мене дорога 

не вела, думки мої із рідною землею”, присвячений 460-річчю селища 

Власівка (Додаток №1). 

 

2. Затвердити комісію по підготовці та проведенню літературного 

конкурсу (Додаток № 2). 

 

 

Селищний голова                                                                        А.Г. Бабаченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        



Додаток № 1 

до рішення виконкому 

селищної ради  

від 19 квітня 2016 р. № 42 

         

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про  літературний конкурс “ Куди б мене дорога не вела, думки мої із 

рідною землею” присвячений 460- річчю селища Власівка 

Мета літературного конкурсу: 

  Конкурс кращих творів самобутніх літераторів “Куди б мене дорога не 

вела, думки мої із рідною землею”, проводиться з метою сприяння 

національно – культурного відродження рідного краю, популяризації 

української мови та художніх творів, підтримки молодих талановитих поетів і 

прозаїків, присвячений 460 - річчю селища Власівка. 

 

Організатор конкурсу: 
Власівська селищна рада. 

 

Умови  літературного конкурсу: 

1. Конкурс проводиться в  два етапи. 

2. Для участі в конкурсі запрошуються: 

- учні шкіл, училищ, студенти технікумів, вищих навчальних 

закладів; 

- молоді поети, письменники та інші учасники всіх вікових категорій; 

- жителі селища з історичними спогадами; 

- діти дошкільного закладу та початкових класів. 

3. Для участі в конкурсі приймаються твори українською мовою: 

- поезія; 

- проза (твори, обсяг кожного не більше 20 друкованих сторінок); 

- для дітей молодшого віку (1-2 казки). 

4. Переможці за кращі твори про рідний край і селище Власівка будуть 

нагороджені пам’ятними призами. Кращі твори будуть подані в ЗМІ. 

5. Заявки на участь у конкурсі подаються з моменту оголошення до 

1.09.2016 року за адресою селище Власівка, вул.Першотравнева, 59, 

тел.для довідок 5-34-69. 

6. До творів додається коротка автобіографічна інформація і контактний 

телефон учасника. 

 7.  Керівництво літературним конкурсом здійснює комісія затверджена 

виконкомом селищної ради. 

 8 Нагородження переможців літературного конкурсу відбудеться в 

урочистій обстановці до  460-річчя Дня селища. 

 

Спеціаліст селищної ради                                            А. Тимошицька                                            



Додаток № 2 

до рішення виконкому 

селищної ради  

від 19 квітня 2016 р. № 42 

 

КОМІСІЯ 

по підготовці та проведенню літературного конкурсу 

“Куди б мене дорога не вела, думки мої із рідною землею” 

 

 

 Голова комісії:   Петько С.О.,    секретар виконкому 

 Заступник:         Тимошицька А.В. спеціаліст  у справах сім’ї, дітей та молоді  

 

Члени комісії: 

 

     Мельник Н.М.               вчитель ЗОШ   № 8 

     Ревнівцева Л.П.             вчитель ЗОШ   № 8 

     Полтавець Т.А.             вчитель ЗОШ   № 8   

     Савченко С. М.             керівник гуртка БК 

     Деркач О.В.                  психолог д/з “Буратіно” 

     Соколовська Л.А.         завідуюча бібліотеки 

 


