
 
УКРАЇНА 

БРОШНІВ-ОСАДСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Івано-Франківської області 

________________________________________________________________ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від  30.01.2020     селище Брошнів-Осада  № 18 

 

 

Про відкритий творчий конкурс 

 на визначення логотипу  

Брошнів-Осадського ліцею 

 

 

 

            Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

та з метою  здійснення вибору ідеї для символіки Брошнів-Осадського ліцею, 

шляхом забезпечення права жителів територіальної громади у формуванні та 

поширенні в Україні та за кордоном позитивного сприйняття, іміджу, 

популяризації закладу освіти через відбір кращого проекту логотипу: 

 

1.  Провести з 03 лютого по 17 лютого 2020 року  відкритий творчий конкурс на  

визначення логотипу Брошнів-Осадського ліцею (далі – Конкурс). 

2. Затвердити Положення про проведення Конкурсу (додаток 1) та  склад 

конкурсного комітету (додаток 2). 

3. Відділу інформаційної діяльності, зв'язків із громадськістю, ЗМІ та 

громадськими організаціями (М.Шепіда) висвітлювати умови участі у 

Конкурсі,  хід проведення та його результати  на сайті Брошнів – Осадської 

селищної ради ОТГ. 

4. Відділу фінансів та бухгалтерського обліку  (Д. Лисиця) профінансувати 

витрати, пов’язані з проведенням Конкурсу. 

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника    селищного 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради (Н.Олексюк). 

 

 

Брошнів – Осадський селищний голова                         Назарій Іванів   

 

 

 

 



Додаток 1 

Положення 
 про  проведення відкритого  творчого конкурсу 

  на визначення логотипу  Брошнів-Осадського ліцею 

 

1. Загальні положення 

1.1. Відкритий  творчий конкурс  на кращий логотип Брошнів-Осадського 

ліцею (далі − Конкурс) проводиться Брошнів-Осадською селищною радою з 

метою здійснення вибору ідеї для символіки Брошнів-Осадського ліцею, 

шляхом забезпечення права жителів територіальної громади у формуванні та 

поширенні в Україні та за кордоном позитивного сприйняття, іміджу, 

популяризації закладу освіти, підтримки обдарованої молоді, здатної 

генерувати нові ідеї. 

1.2. Завдання Конкурсу: 

        - розроблення логотипу Брошнів-Осадського ліцею; 

- розкриття нових талантів та надання можливості учасникам, які 

прийматимуть участь у Конкурсі, відчути   себе частиною великого колективу, 

усвідомити свою особисту значимість для ліцею. 

 

2. Учасники Конкурсу 

2. До участі у конкурсі запрошуються всі учасники освітнього процесу 

Брошнів-Осадського ліцею: здобувачі освіти, їх батьки та вчителі, а також 

випускники попередніх років. 

 

 

3. Вимоги до конкурсної роботи 

3.1. На Конкурс приймаються проекти логотипу, виконані індивідуально або 

групою,  у вигляді малюнка чи з використанням будь-якого комп’ютерного 

графічного редактора. 

3.2. У зв’язку з особливостями логотипу (невеликі розміри, символічний 

характер, необхідність дотримання кольорової гами, в якій виконано зовнішні 

стіни) автору (авторам) необхідно прагнути до зрозумілого, виразного, 

лаконічного й оригінального втілення задуму. 

3.3.Ескіз логотипу повинен розроблятися з врахуванням подальшого 

використання на фасаді Брошнів-Осадського ліцею та на  різноманітних 

матеріалах, що носять навчальний характер. 

3.4.Під логотипом, розміщеним на фасаді ліцею,  повинен бути розміщений 

напис «Брошнів-Осадський ліцей», виконаний у червоному кольорі. 

 3.5. Учасники подають: 

- звичайний (формат А 4) чи електронний малюнок (кольоровий ) розміром не 

більше 1280 х960 в форматі *jpg чи  *bmp; 

- опис логотипу з авторським трактуванням значення його символів. 

До конкурсних робіт обов’язково додається текстовий файл з відомостями 

про автора, що включають: прізвище, ім’я, по батькові, вік, місце роботи 

(навчання), місце проживання, контактні телефони та електронна адреса. 

 



4. Порядок визначення переможця 

4.1.Для організації Конкурсу розпорядженням Брошнів-Осадського селищного  

голови  утворюється конкурсний  комітет.   

4.2. Засідання конкурсного  комітету є легітимним, якщо на ньому присутні 

більше половини його складу.   

4.3. Рішення приймається більшістю від присутніх членів конкурсного  

комітету, які є одночасно і членами журі, відкритим голосуванням. У разі 

рівного розподілу голосів головуючий має право вирішального голосу.   

4.4. Результати роботи конкурсного  комітету оформлюються протоколом 

засідання.   

4.5. Протокол засідання містить інформацію: 

 − дату, час та місце проведення;  

− прізвища, імена та по батькові членів журі; 

 − прізвища, імена та по батькові конкурсантів; 

 − результати голосування.   

4.6. Конкурсний  комітет визначає переможця.   

4.7. Підведення підсумків Конкурсу здійснюється конкурсним  комітетом.  

 4.8. Рішення конкурсного  комітету вводиться в дію після визначення 

переможця Конкурсу. 

4.9.В разі, якщо жодна з робіт не будуть задовольняти умови Конкурсу, 

конкурсний  комітет має право винести рішення про продовження Конкурсу.  

4.10. Переможцям конкурсу з розробки логотипу Брошнів-Осадського ліцею 

виплачується одноразова грошова винагорода у розмірі: 

І місце – 3000 грн; 

ІІ місце -  2000 грн; 

ІІІ місце – 1 000 грн. 
 

5. Критерії оцінювання робіт 

Роботи оцінюються за такими критеріями: 

- композиційне рішення (10 балів); 

- ідея роботи, креативність (задум автора, якщо такий є, авторська позиція, 

вплив за рівнями сприйняття (10 балів); 

- легкість зорового сприймання і простота тиражування (10 балів). 

 

6. Організаційні питання 

 

  6.1.  Термін подачі робіт на Конкурс – до 17.02.2020 року.  

  6.2. Підбиття підсумків та оголошення результатів – до 24.02.2020 року. 

  6.3. Подаючи заявку на Конкурс, учасники дають автоматичну згоду зі всіма 

пунктами даного Положення і з правом Брошнів-Осадського ліцею 

використовувати проект в якості офіційного логотипу. 

  6.4. Оформлення заявки виконується у відповідності до вказаної форми 

(додаток).  

 

 

Начальник відділу освіти, молоді та спорту                   Л. Чалчинська 



Додаток 

 

Заявка 

на участь у  відкритому творчому конкурсі  

 на визначення логотипу Брошнів-Осадського ліцею 

 

 

Назва роботи 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

П.І. автора 

_______________________________________________________________  

Вік автора 

_______________________________________________________________ 

Місце роботи 

(навчання)________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Клас __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Місце 

проживання_______________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Контактний телефон ____________________  E-mail __________________ 

_______________________________________________________________ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2 

Склад конкурсного комітету 

відкритого  творчого конкурсу 

на визначення логотипу  Брошнів-Осадського ліцею 

 

1. Іванів Н.І. – селищний голова, голова комітету. 

2. Чалчинська Л. А.  – начальник відділу освіти, молоді та спорту, заступник 

голови комітету. 

       Члени комітету: 

1. Андріїшин С.Р. – заступник директора Брошнів-Осадського ліцею; 

2. Дяків І.Б. – голова об’єднаної організації  профспілки працівників освіти і 

науки України; 

3. Кімакович В. Є. – директор департаменту освіти, науки та молодіжної 

політики (за згодою); 

4. Раковецький Я.Б. – головний спеціаліст відділу інформаційної діяльності, 

зв'язків із громадськістю, ЗМІ та громадськими організаціями; 

5. Павлів І.С. – директор Брошнів-Осадського ліцею. 
 

 

Начальник відділу освіти, молоді та спорту                    Л. Чалчинська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник селищного голови 

з питань діяльності виконавчих 

органів ради        Н. Олексюк 

 

Секретар ради                                                                                 Л. Козаровська 

 

Начальник юридичного відділу     В. Костишин 

 

Начальник відділу освіти, молоді 

та спорту        Л. Чалчинська 

 

 

 

024 


