
 

 

ВЛАСІВСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

м.Світловодськ  Кіровоградської області 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

25 вересня 2017 року                                                                        № 177 

 

Про проведення відеоконкурсу 

“Гріє душу моє рідне селище” 

  

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

Тимошицької А.В. про проведення відеоконкурсу “Гріє душу моє рідне 

селище”, присвяченому 461 річниці селища Власівка, виконавчий комітет 

Власівської селищної ради  - 

 

ВИРІШУЄ: 

 

1. Затвердити положення про відеоконкурс “Гріє душу моє рідне селище”, 

присвячений 461 річниці селища Власівка  (додаток № 1). 

 

2. Затвердити комісію по підготовці та проведенню відеоконкурсу  

(додаток № 2). 

 

 

Селищний голова                                                                       А.Г.Бабаченко 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток  1 

до рішення виконкому 

від 25 вересня  2017р.  №  177 

         

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про  відеоконкурс “Гріє душу моє рідне селище” 

присвячений 461 річниці селища Власівка 
 

Мета конкурсу: 

  Конкурс кращих відеороликів від аматорів до досвідчених операторів 

“Гріє душу моє рідне селище”, проводиться з метою сприяння національно-

культурному відродженню рідного краю, популяризації відео- та фотозйомки, 

підтримки молодих та талановитих операторів та фоторепортерів, які шанують 

традиції своїх пращурів та вболівають за процвітання свого рідного селища; 

знайомлять з відомими та визначними місцями, пам’ятками рідного краю, 

проявляють своєрідний стан душі через призму фото та кінокамер присвячений 

461 річниці селища Власівка.  
 

Організатор конкурсу: 
виконавчий комітет Власівської селищної ради. 

 

Умови конкурсу відеороликів: 
 

1. Конкурс проводиться в два етапи. 

2. Для участі в конкурсі запрошуються: всі мешканці та гості селища, які 

люблять селище Власівка, примножують його славу і традиції 

3. Для участі в конкурсі приймаються відеоролики та презентації:  

- обсяг роботи від 3 до 7 хвилин; 

- формат відео НD та формат презентації powerpoint; 

- при наявності репортажу українською мовою 

4. Переможці за кращі відеоматеріали про селище Власівка будуть 

нагороджені пам’ятними призами. Кращі будуть подані в ЗМІ та пресі. 

5. Відеоматеріали для участі у конкурсі подаються з моменту 

оголошення до 26.09.2017 року за адресою селище Власівка, 

вул.Першотравнева, 59, телефон для довідок 5-34-69. та вул.Труда, 35, телефон 

для довідок 5-37-13 

6. До відеоматеріалів додається коротка автобіографічна інформація і 

контактний телефон. 

7. Керівництво відеоконкурсом здійснює комісія затверджена 

виконкомом селищної ради. 

8. Нагородження переможців відеоконкурсу відбудеться в урочистій 

обстановці до 461 річниці Дня селища. 

 

Спеціаліст у справах сім’ї, 

дітей та молоді                                                                     А.В.Тимошицька 

  

             



 
Додаток  2 

до рішення виконкому 

від 25 вересня  2017р.  №  177 

 

 

КОМІСІЯ 

по підготовці та проведенню відеоконкурсу 

«Гріє душу моє рідне селище» 

 

 

 Голова комісії: 

        Петько С.О., секретар виконкому 

Заступник голови комісії: 

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

Члени комісії: 

                     Савченко С.М., культорганізатор БК    

   Яблокова Е.О., директор БК 

Педько А.І., завідуюча дитячим відділом БК 

Крупа Н.О., вчитель ЗОШ № 8  

Пономаренко А.М., вчитель ЗОШ № 8  

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

Соколовська Л.А., завідуюча бібліотекою 

 


