
 

У к р а ї н а  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 26  лютого 2016 року                         № 16 

 

Про проведення відкритого творчого 

конкурсу з визначення логотипу «100-річчя  

з часу боїв на горі Лисоня» 
 

З метою формування та поширення позитивного іміджу міста Бережани, 

покращення використання його культурного, туристичного та соціального 

потенціалу,  керуючись статтями 22, 59, Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Статутом територіальної громади міста Бережани, 

сіл Лісники та Рай, виконавчий комітет міської ради, 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Провести відкритий творчий конкурс на визначення логотипу «100-

річчя  з часу боїв на горі Лисоня» з 29 березня 2016 до 15 квітня 2016 року. 

2. Затвердити Положення про відкритий творчий конкурс на визначення 

логотипу та слогану «100-річчя  з часу боїв на горі Лисоня» (далі - Конкурс), 

що додається. 

3. Доручити міському голові Музичці В.Я. утворити Організаційний 

комітет з підготовки та проведення Конкурсу. 

4. Організаційному комітету: 

4.1. Забезпечити проведення Конкурсу. 

4.2. Визначити переможця Конкурсу та забезпечити висвітлення 

підсумків в засобах масової інформації. 

5. Покласти на заступника міського голови Захарківа О.М. інформаційне 

забезпечення проведення Конкурсу. 

6. Клопотати перед міською радою про виділення коштів для 

нагородження переможця Конкурсу. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови Захарківа О.М. 

 

              Міський голова                                      В.Я. МУЗИЧКА 

 
         Захарків О.М 



            «Затверджено» 

рішення виконавчого комітету 

Бережанської міської ради 

від 26.02.2016 р.  № 16 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про проведення конкурсу з виготовлення   

логотипу «100-річчя  з часу боїв на горі Лисоня» 

 

1. Загальні положення 

 
1.1. Це Положення регламентує порядок проведення конкурсу з  

виготовлення логотипу «100-річчя  з часу боїв на горі Лисоня» (далі Конкурс). 

1.2. Положення діє до завершення процедури проведення Конкурсу та 

визначення його переможця. 

1.3. Конкурс є відкритим і проводиться в однин тур без обмеження 

кількості учасників. 

 

2. Мета та завдання Конкурсу 

 

2.1. Метою Конкурсу є виготовлення логотипу 100-річчя  з часу боїв на 

горі, який повинен містити назву «100-річчя з часу боїв на горі Лисоня» та 

зображувальний елемент, що представлятиме гору Лисоню, де 100 років тому 

відбувся бій Легіону Українських Січових Стрільців із російськими військами. 

Після проведення Конкурсу логотип стане символом відзначення 100-річчя з 

часу боїв на горі і використовуватиметься для посилення уваги і інтересу до 

історії нашого краю його культури, традицій та підвищення туристичної 

привабливості міста. Зокрема, для зображення на сувенірній та друкованій 

рекламній продукції. 

2.2. Завдання Конкурсу – розробити та виготовити логотип святкування 

100-річчя з часу боїв на горі Лисоня, який зацікавить широку аудиторію, 

приверне увагу до нашого краю, ділового, культурного та рекреаційного 

відпочинку. 

 

3. Умови проведення Конкурсу 

 

3.1. Підставою для оголошення Конкурсу є рішення виконавчого комітету 

Бережанської міської ради. 

3.2. Конкурс проводиться виконавчим комітетом Бережанської міської 

ради. Підготовку та організацію Конкурсу здійснює оргкомітет. 

3.3. Учасниками Конкурсу можуть бути фізичні та юридичні особи, які 

подали комісії з визначення кращого логотипу відзначення 100-річчя з часу 

боїв на горі документи, які відповідають в повному обсязі умовам та критеріям 

цього Конкурсу. 



3.4. Після оголошення Конкурсу учасники подають одну заяву за формою, 

визначеною цим Положенням (додається). До заяви додаються ескіз (ескізи) 

логотипу в кольоровому зображенні у друкованому та електронному вигляді та 

обґрунтування до нього, а також копія документа, що посвідчує особу. 

Матеріали надаються у закритому конверті, якому надається відповідний 

номер, із записом «На конкурс з  виготовлення логотипу «100-річчя  з часу боїв 

на горі Лисоня». 

4. Організаційне забезпечення Конкурсу 
 

4.1. Для організації проведення Конкурсу та оцінки ескізних пропозицій 

логотипу відзначення 100-річчя з часу боїв на горі Лисоня, виконавчий комітет 

міської ради затверджує персональний склад комісії з визначення кращого 

логотипу (далі Комісія).  

4.2. Комісія: 

4.2.1. Приймає на розгляд ескізні пропозиції, інші необхідні документи від 

учасників Конкурсу. 

4.2.2. На своєму засіданні розглядає надані пропозиції, перевіряє їх 

відповідність умовам і критеріям Конкурсу та приймає рішення щодо кращого 

ескізу логотипу«100-річчя  з часу боїв на горі Лисоня», визначає переможця в 

термін до 20 квітня 2016 року.  

4.3. Комісія розглядає надані ескізи за такими критеріями: 

- відповідне оформлення логотипу (змістовне, кольорове, естетичне та 

інше сприйняття, яке відображає ідентичність 100-річчя з часу боїв на горі); 

- оригінальність ідеї та зміст художнього рішення, яке буде відображати 

мету та завдання Конкурсу; 

- простота форм і гармонія кольорів; 

- можливість відтворення на сувенірній, друкованій та іншій рекламній 

продукції, у тому числі при змінах формату зображення, технології 

використання на будь - яких поверхнях. 

4.4. Комісія не розглядає надані ескізні пропозиції: 

- відправлені або подані після закінчення встановленого терміну; 

- такі, що не відповідають вимогам Положення та умовам Конкурсу. 

4.5. Засідання Комісії вважається правочинним, якщо на засіданні присутні 

2/3 членів Комісії, і рішення вважається прийнятим, якщо за нього 

проголосувала більшість присутніх. 

 

5. Процедура проведення Конкурсу 

 
5.1. Офіційне повідомлення про проведення Конкурсу, а також це 

Положення, публікується в ЗМІ і оприлюднюється на офіційному веб-порталі 

міської ради в мережі Інтернет. 

5.2. Комісія приймає заяви на Конкурс в період з 29.03.2016 до 15.04.2016 

року за адресою: 47501, м. Бережани, Площа Ринок, 1, Бережанська міська рада, 

кабінет №2, телефон для довідок (03548) 2-14-46. 

5.3. Заяви, подані пізніше 15.04.2016 року, до участі в Конкурсі не 

допускаються. 



5.4. У разі порушення процедури проведення Конкурсу, учасники мають 

право подати голові Комісії скаргу впродовж трьох календарних днів після 

оголошення результатів Конкурсу. Розгляд скарг здійснюється головою Комісії 

впродовж трьох календарних днів з дня отримання скарги. При виявленні 

порушень, голова Комісії може призначити повторний розгляд заяв. 

5.5. Повідомлення результатів Конкурсу публікується в газеті ЗМІ та 

розміщується на офіційному веб-порталі міської ради в мережі Інтернет 

впродовж п’яти робочих днів з дня прийняття рішення Комісії. 

5.6. Конкурс вважається таким, що відбувся, якщо на нього подано не 

менше двох ескізних пропозицій, з яких хоча б одному Комісія вважає за 

можливе присудити премію. 

5.7. Рішення Комісії про переможця Конкурсу підписують усі її члени, 

котрі брали участь у засіданні.  

5.8. Підставою для затвердження логотипу «100-річчя  з часу боїв на горі 

Лисоня. Бережани» та визначення переможця Конкурсу є рішення Комісії. 

5.9. Для виплати грошової винагороди переможцю встановлюється 

преміальний фонд у розмірі  1,0 тис.  (одна тисяча тисячі) гривень в порядку, 

визначеному законодавством.  

5.10. Премійований ескіз логотипу «100-річчя  з часу боїв на горі Лисоня» 

переходить у власність організатора Конкурсу. 

 Не премійовані ескізи логотипу 100-річчя  з часу боїв на горі Лисоні 

повертаються авторам на їх вимогу впродовж 2-х тижнів після оголошення 

результатів Конкурсу. Після цього терміну організатор Конкурсу не несе 

відповідальність за збереження ескізів логотипу.  

5.11. Виплата грошової премії здійснюється за рахунок коштів у розмірі 

1000 (одна тисяча) гривень на підставі протоколу Комісії в 30-денний термін з 

дня остаточного прийняття рішення. 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

 виконавчого комітету міської ради                           О.С. ТИМАНСЬКИЙ 

                  

 

 

 

 

 

            

 



             Додаток  

до Положення про проведення 

конкурсу на кращий ескіз логотипу 

«100-річчя з часу боїв на горі 

Лисоні.Бережани»,  

затвердженого рішенням 

виконавчого комітету міської ради 

від 26.02.2016 р.  № 16 

 

                                         Зразок 

Бережанській міській раді 

_______________________________ 

(фізична особа – ПІБ 

юридична особа - назва) 

_______________________________ 

_______________________________ 

(адреса, контактні телефони) 

 

ЗАЯВА 

Прошу прийняти матеріали для участі у конкурсі на кращий ескіз логотипу 

«100-річчя боїв на горі Лисоні». Цією заявою стверджую про те, що мені 

відомо, що виготовлений мною ескіз логотипу 100-річчя  з часу боїв на горі 

Лисоні не є об’єктом авторського права. 

В разі визначення мене переможцем не матиму жодних претензій щодо 

подальшого використання логотипу ініціатором Конкурсу. 

 

Про себе додатково повідомляю: 

Дата народження 

Місце роботи, посада 

Освіта 

Адреса для листування 

Контактні телефони 

Із Положенням конкурсу ознайомлений (а) 

Даю згоду на передачу авторських прав Бережанській міській раді. 

 

Додаток: 

- ескіз логотипу в кольоровому зображенні у друкованому та електронному 

вигляді; 

- обґрунтування до ескізу логотипу; 

- копія документа, що посвідчує особу заявника. 

 

Дата «____» _________________                                    Підпис ______________ 

 

Керуючий справами (секретар) 

 виконавчого комітету міської ради                           О.С. ТИМАНСЬКИЙ 


