
Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

від           листопада    2014 р.                                      №  

     

м. Знам’янка 

 

 

  Про проведення міського етапу  

  фотоконкурсу  «Моя родина без насильства» 

 

 

На виконання міської програми «Молодь Знам’янщини на 2009 – 2015 роки», 

затвердженої рішенням міської ради № 789 від 27.11.2008 року  з метою привернення 

уваги громадськості до актуальних для  українського суспільства проблемщодо подолання 

насильства в сім’ї та підвищення рівня обізнаності населення із зазначених проблем, а 

також в рамках щорічної Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» відповідно до 

листа Департаменту соціального захисту населення Кіровоградської ОДА від 5 листопада 

2014 року №04-03/22/5503 «Про проведення обласного фотоконкурсу  «Моя родина без 

насильства»», керуючись ст.42 п.3 п/п 20  Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”: 

 

1. Затвердити положення про проведення міського етапу фотоконкурсу «Моя родина без 

насильства» та склад оргкомітету (додається). 

2. Відділам та службам, залученим до проведення міського етапу конкурсу до 28 

листопада 2014 року подати роботи учасників на адресу оргкомітету для визначення 

переможців. 

3. Відділу молоді та спорту (нач. Р.Ладожинська) направити роботи переможців міського 

етапу фотоконкурсу до 1 грудня 2014 року на адресу департаменту соціального 

захисту населення Кіровоградської ОДА для подальшої участі в обласному етапі 

конкурсу. 

4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючу справами 

міськвиконкому Л.Меренкову. 

  
 

                            

 

                       Міський голова                                             І. Крижановський        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                   
                                                             Затверджено 

                                                                                                  розпорядженням  

                                                                                                         міського голови                                                                                                                                                                                                                                   

  від “     “  листопада  2014 р. №______ 
 

 

Положення  

про проведення міського етапу обласного фотоконкурсу 

«Моя родина без насильства» 

 

 

Мета конкурсу: 

 привернення уваги суспільства до проблеми насильства в сім’ї; 

 виховання толерантної ненасильницької поведінки у дітей шкільного віку; 

 популяризація загальнолюдських цінностей; 

 виховання високих моральних якостей та відповідального ставлення до 

оточення; 

 розвиток творчого потенціалу дітей 

 

1.Загальні положення  

1.1 Учасником конкурсу може стати кожна родина, що проживає на території міста 

Знам’янка. 

1.2 Кожному учаснику конкурсу надається право проявити свої творчі здібності та 

розкрити власне сприйняття такого поняття як «запобігання насильству в сім’ї», 

популяризація родинного благополуччя та родинної успішності. 

1.3 Від однієї сім’ї приймається по одній роботі. Учасники мають гарантувати, що роботи 

зроблені ними персонально. 

 

2.Організатори та партнери конкурсу  

2.1 Організатором конкурсу є – відділ молоді та спорту Знам’янського міськвиконкому.  

 

3. Вимоги до робіт учасників Фотоконкурсу: 

а). до конкурсу допускаються роботи всіх фотографічних жанрів;  

б). надіслані на Фотоконкурс роботи мають відображати реальні життєві ситуації; 

в). для участі у Фотоконкурсі автор фоторобіт подає: 

    - фотороботи; 

    - коротку інформацію про свою родину (оформляється у вільній формі і подається на 

паперовому та електронному носіях). 

г). приймаються фотографії розміром від 30х40 до 40х50 см. (на звороті кожної роботи 

необхідно вказати назву роботи, прізвище, ім’я, по батькові автора, місце проживання, 

контактний телефон, до роботи CD з копіями робіт); 

 

3.5. Всі роботи, які приймають участь у Фотоконкурсі авторам не повертаються. 

3.6. Організатор конкурсу має право одноосібно змінювати умови конкурсу та вносити 

зміни у порядок нагородження переможців. 

 

4.  ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ФОТОКОНКУРСУ 

4.1. Конкурс проводиться з 11 листопада по 10 грудня 2014 року у ІІ етапи: 

І етап – відбірко вий (1 листопада по 27 листопада 2014 року). Проводиться на рівні міста, 

визначаються три переможця. 

Відібрані на цьому етапі роботи будуть представлені широкому колу глядачів на виставці, 

що проходитиме в рамках акції «16 днів проти насильства» (01по 10 грудня 2014 року) 

ІІ етап – обласний (10 грудня 2014 року). Визначаються три переможці заключного 

(обласного конкурсу) 



4.2. Роботи переможців І етапу передаються до 1 грудня 2014 року департаменту 

соціального захисту населення Кіровоградської облдержадміністрації за адресою: 

м.Кіровоград, вул. Чорновола, 38, каб.4 (відділ сім’ї та оздоровлення дітей). 

 

5. НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

5.1. Переможці конкурсу отримають дипломи, цінні призи та подарунки. 

5.2. Організаторами конкурсу передбачені І, ІІ та ІІІ призові місця та інші номінації. 

5.3. Призи надає організатор конкурсу за підтримки спонсорів. 

5.4. Грошові еквіваленти призів не виплачуються. 

 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

Організатори залишають за собою право використовувати роботи, надіслані на 

Фотоконкурс, у проведенні подальших виставок, підготовці та виданні інформаційних 

матеріалів, публікацій, соціальної реклами тощо. 
                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               Затверджено 

                                                                                                  розпорядженням   міського голови                                                                                                                                                                                                                                   

  від “     “  листопада 2014 р. №______ 
 

 

 

Склад 

організаційного комітету з підготовки та проведення  

міського етапу обласного фотоконкурсу 

«Моя родина без насильства» 

 

Голова організаційного комітету: 

Меренкова Лілія Іванівна  - керуюча справами міськвиконкому 

 

 

Члени оргкомітету: 

 

Ладожинська Руслана Анатоліївна – начальник відділу молоді та спорту; 

Попова Наталія Олександрівна – начальник міського відділу освіти; 

Шевченко Наталія Володимирівна – директор ЦСССДМ; 

Карпук Лариса Дмитрівна – начальник служби у справах дітей. 

 

 

 

Керуюча справами      Л.Меренкова 

 

 

 

 

 


