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САРНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

29 січня 2018 року

№ 13

«Про проведення відкритого
конкурсу на кращий ескізний проект
в’їзного знака до міста Сарни»
З метою створення «візитної картки» міста Сарни Рівненської області, яка
відображатиме історію, розвиток, символіку міста та виявлення в умовах
конкурсної змагальності кращих архітектурних ідей на розробку в'їзного знака в
місто Сарни, беручи до уваги пропозиції депутатів міської ради та територіальної
громади міста Сарни, керуючись пунктами 19, 20 частини 4 статті 42, частиною
8 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Провести відкритий конкурс на кращий ескізний проект в’їзного знака
міста Сарни з 01 лютого 2018 року по 01 березня 2018 року включно.
2. Затвердити Положення про проведення відкритого конкурсу на кращий
ескізний проект в’їзного знака до міста Сарни згідно додатку 1.
3. Створити конкурсну комісію по визначенню переможців відкритого
конкурсу на кращий ескізний проект в’їзного знака до міста Сарни згідно
додатку 2.
4. Оприлюднити це розпорядження на офіційному сайті Сарненської міської
ради та в газеті "Сарненські новини".
5. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою, а
координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на
першого заступника міського голови Хомича В.А.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА

С.Б.УСИК

Додаток 1
до розпорядження міського голови
від 29.01.2018 № 13
ПОЛОЖЕННЯ
про проведення відкритого конкурсу на кращий ескізний проект
в’їзного знака до міста Сарни
1. Загальні положення
Положення про проведення відкритого конкурсу на кращий ескізний проект
в’їзного знака до міста Сарни (далі – Положення) визначає порядок, строки та
умови проведення конкурсу на кращий ескізний проект в’їзного знака до міста
Сарни, вимоги до його учасників, вимоги до конкурсних робіт, розмір грошової
винагороди.
2. Мета конкурсу
Метою конкурсу є обрання кращого архітектурно-художнього рішення
в’їзного знака до міста Сарни із залученням громадської творчої ініціативи.
3. Основними завданнями Конкурсу
Основними завданнями Конкурсу є:
- залучення максимальної кількості учасників до розробки ескізного проекту
в’їзного знака до міста Сарни;
- пробудження у мешканців міста почуття патріотизму, поваги та любові до
рідного міста, національної самосвідомості;
- розроблення та створення ескізного проекту в’їзного знака до міста Сарни.
Критерії оцінки ескізів проекту:
- в’їзний знак до міста Сарни повинен бути виконаний на аркуші паперу
формату А4 або А3. Робота має бути виконана в кольорі. Допускаються
різні техніки виконання, в тому числі і комп’ютерна графіка. Знак повинен
відображати характерні особливості міста, містити малюнки, або знаки, що
здатні передати унікальність та ідентифікувати місто серед
інших
населених пунктів (відображати історію, розвиток, красу міста);
- оригінальність ідеї, унікальність, виконання проекту на професійному та
архітектурно–художньому
рівні,
відповідність
проекту
високим
дизайнерським, техніко-економічним, експлуатаційним показникам.
4. Умови проведення Конкурсу
Організація та проведення конкурсу здійснює конкурсна комісія по
визначенню переможців відкритого конкурсу на кращий ескізний проект в»їзного
знака до міста Сарни (далі –конкурсна комісія).
У конкурсі можуть приймати участь, як фізичні особи, так і юридичні особи,
фахівці, авторські колективи, спеціалізовані організації в галузі архітектури та
дизайну, громадські об’єднання, Дитяча дорадча рада.
Участь у конкурсі є безкоштовною.

Для участі у конкурсі необхідно подати конкурсну пропозицію, яка включає:
- заяву довільної форми;
- схему розміщення в’їзного знаку М1:2000;
- малюнок в’їзного знаку виконаний на аркуші паперу А4 або А3 із
зазначенням розмірів;
- перспективу розміщення в’їзного знаку на фоні ландшафтного оточення;
- кошторис витрат для реалізації проекту;
- пояснювальну записку з викладом загальної концепції проекту в обсязі не
більше двох сторінок формату А4, TNR шрифт 14, інтервал 1,0;
- інформаційний лист, що має довідку про учасника (учасників) конкурсу:
прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, поштова адреса, номер
контактного телефону, код ЄДРПОУ, юридична адреса, електронні
реквізити та реквізити рахунку, відкритого в банківських установах на ім’я
подавача проекту.
Кожен учасник конкурсу може подати необмежену кількість ескізних
проектів в’їзного знака до міста Сарни.
Конкурсні пропозиції подаються у закритому конверті до виконавчого
комітету Сарненської міської ради за адресою м. Сарни, вул. Широка, 31, 34500, з
позначкою на «Конкурс, в’їзний знак міста» до 01.03.2018 включно. Телефон для
довідок (03655) 3-45-88.
5.Порядок проведення конкурсу
Конкурсна комісія здійснює свою роботу у формі засідань. Засідання
конкурсної комісії є правомочним, якщо на ньому присутня не менше половини
від її складу.
Рішення конкурсної комісії приймається більшістю від присутніх членів
шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів, головуючий
має право вирішального голосу.
Протягом 5 робочих днів з дня закінчення строку на прийняття конкурсних
пропозицій, конкурсна комісія забезпечує проведення засідання комісії на якій в
присутності учасників конкурсу відкриваються всі надані конкурсні пропозиції з
метою їх вивчення та прийняття остаточного рішення щодо визначення
переможця відкритого конкурсу на кращий ескізний проект в»їзного знака до
міста Сарни. При відсутності учасників конкурсу (заявників) в день проведення
конкурсного відбору ескізного проекту в’їзного знака до міста Сарни конкурсна
комісія здійснює відкриття та розгляд конкурсних пропозицій самостійно .
Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується
головою та усіма членами комісії.
Переможець конкурсу отримає відзнаку міської ради та грошову
винагороду в розмірі 2000 грн. Оголошення підсумків конкурсу та визначення
переможця здійснюється в день розгляду конкурсних пропозицій.
Результати проведення конкурсу підлягають опублікуванні на сайті
Сарненської міської ради в день проведення конкурсу.
Премійований ескіз та всі права на його використання переходять у
власність територіальної громади міста, в особі Сарненської міської ради.
Керуючий справами
міськвиконкому

В.К.Бахно

Додаток 2
до розпорядження міського голови
від 29.01.2018 № 13

С К Л А Д
конкурсної комісії по визначенню переможців відкритого конкурсу
на кращий ескізний проект в’їзного знака до міста Сарни

1. Хомич Віктор Анатолійович

- перший заступник міського голови,
голова комісії.

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:
2. Бахно Віктор Каленикович

- керуючий справами міськвиконкому.

3. Горкуненко Петро Петрович

- член виконкому (за згодою).

4. Дзугань Вячеслав Іванович

- депутат міської ради (за згодою).

5. Криницький Яків Якович

- депутат міської ради (за згодою).

6. Козярчук Юрій Ярославович

- начальник відділу житловокомунального господарства та
інвестиційного розвитку території.

7. Магеровський Олег Антонович

- приватний підприємець (за згодою).

8. Товкач Тетяна Павлівна

- головний спеціаліст з юридичного
забезпечення міськвиконкому.

9. Цуман Руслан Іванович

- депутат міської ради (за згодою).

Керуючий справами
міськвиконкому

В.К.Бахно

