УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
ХОРОШІВСЬКИЙ РАЙОН

ІРШАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІШЕННЯ
П’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
від 11 травня 2018 року

№ 455

Про оголошення конкурсу ескізних пропозицій щодо
будівництва парку культури та відпочинку в смт.
Іршанськ, Хорошівського району Житомирської області.
Рішенням сесії Іршанської селищної ради № 134 від 14.06.2016 року надано
дозвіл на виготовлення проектно-кошторисної документації «Будівництво парку
культури та відпочинку в смт.Іршанську Хорошівського району Житомирської
області».
Заслухавши інформацію Іршанського селищного голови Рака А.Б. щодо
доцільності оголошення конкурсу серед мешканців громади та інших небайдужих
громадян, з метою задоволення потреб мешканців та враховуючи пропозиції і інтереси
населення Іршанської об'єднаної територіальної громади, створення належних умов
для відпочинку та розваг мешканців громади, керуючись статтями 26, 59 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної
комісії селищної ради з питань комісію з питань житлово-комунального господарства,
комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг, селищна рада
ВИРІШИЛА:
1.
Оголосити конкурс ескізних пропозицій щодо будівництва парку культури
та відпочинку в смт. Іршанськ, Хорошівського району Житомирської області.
2.
Затвердити конкурсну документацію (Додаток 1).
3.
Затвердити склад конкурсної комісії з проведення конкурсу (Додаток 2).
4.
Встановити термін подання конкурсних пропозицій 60 календарних днів з
дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.
5.
Головному бухгалтеру (Лобашова С.Ф.) вирішити питання фінансування
переможців конкурсу в обсязі затвердженому в конкурсній документації.
6.
Секретарю селищної ради (Денисенко К.О.) довести зміст цього рішення з
додатками до всіх членів конкурсної комісії та забезпечити висвітлення інформації про
умови конкурсу (Острижнюк Є.В.) на сайті Іршанської селищної ради: ИЦр^/нзИашкrada.com.ua.
7.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову конкурсної
комісії - заступника селищного голови Одноворченка О.В.

Іршанський селищний голова

Додаток 1
до сесії Іршанської селищної ради
№ 455 від 11 травня 2018 року
ПРАВИЛА
участі у конкурсі ескізних пропозицій щодо будівництва парку
культури та відпочинку в смт. Іршанськ, Хорошівського району
Житомирської області
І. Загальні положення
1.1. Організатором конкурсу є Іршанська селищна рада об’єднаної
територіальної громади.
1.2. Участь у конкурсі можна взяти з 01 травня 2018 року по 31 липня
2018 року включно.
1.3. Церемонія оголошення переможців планується не раніше ніж за два
тижні після завершення конкурсу.
1.4. Роботи переможців та права їх подальшого використання будуть
передані Організатору з правом передачі їх третім особам (проектним
організаціям). Іршанська селищна рада не зобов’язана заздалегідь повідомляти
авторів про подальше використання їхніх творів, за винятком зазначення імен
авторів, під час використання їхніх робіт.
1.5. Будь-які інші особисті дані (крім імен), зібрані в рамках конкурсу,
будуть зберігатися відповідно до Закону України «Про захист персональних
даних» та видалені після закінчення конкурсу.
1.6. Умови, зазначені в Правилах участі, є обов’язковими, і Організатор
залишає за собою право відмовити або виключити будь-яку заявку на власний
розсуд.
II. Умови участі
2.1. Участь у Конкурсі безкоштовна.
2.2. Брати участь можуть архітектори, аматори, дизайнери та всі
зацікавлені особи за умови, що вони мають українське громадянство, досягли 18
років та проживають на території України. Члени журі не можуть брати участь у
Конкурсі.
2.3. Учасник Конкурсу повинен бути автором і власником авторських
прав на подані роботи. Організатор не несе відповідальності за порушення
учасниками авторських прав.
2.4. Учасники, які бажають взяти участь у Конкурсі, повинні подати
цифрові або відскановані версії своїх робіт та онлайн-заявку відповідно до
інструкцій на сайті Іршанської селищної ради для відбору та оформлення робіт
до 31 липня 2018 року (23:59 год.) через сторінку Конкурсу на сайті Іршанської
селищної ради: http://irshansk-rada.com.ua, або на електронну адресу:

irshansk_rada@ukr.net, чи подати до відділу земельних ресурсів, екології та
інфраструктури (кабінет № 3).
2.5. Учасники можуть подати на Конкурс 1 роботу лише один раз. Роботи,
представлені більше одного разу, будуть вилучені з Конкурсу.
2.6. Роботи, які не були обрані переможцями, повертаються назад, а
права на них залишаються за автором, але без сплати будь-якої винагороди..
2.7. Організатор Конкурсу зберігає ексклюзивні права на використання
робіт та перебігу проведення Конкурсу для власних цілей після Конкурсу, із
зазначенням імені автора.
III. Вимоги до робіт учасників
3.1. Роботи учасників повинні відповідати темі Конкурсу: «Будівництво
парку культури та відпочинку в смт. Іршанськ Хорошівського району
Житомирської області».
3.2. Зміст роботи має відповідати вимогам до проекту робіт з будівництва
парку та штучного озера загальною площею 14 га в смт. Іршанськ,
Хорошівського району Житомирської
області (викопіровка території додається).
3.3. Зонування території парку має передбачати нові комплекси, елементи
та малі архитектурні форми з урахуванням, існуючих прогулянкових та велодоріжкок з визначенням:
- освітлення території парку;
- зони відпочинку в районі озера і пляжу;
- барбекю-зони з можливістю облаштування мобільними торговими
павільйонами, кафе та ін.,
- зони центральної частини: фонтан, скульптурні композиції, альтанка,
лавочки, клумби та ін.,
- зони спортивних майданчиків різного ігрового напряму;
- зони розважальних майданчиків для малюків; скейт-, вело- трек, тощо.
3.4. Роботи мають бути оформлені у вигляді ескізних пропозицій (ручна
або комп’ютерна графіка).
IV. Вибір переможців Конкурсу
4.1. Переможці конкурсу будуть обрані спеціальним журі.
4.2. До участі у фінальній виставці дозволяється приймати лише ті
роботи, які відповідають пунктам 3.1 - 3.3 та обрані журі.
4.3. Переможці Конкурсу будуть оголошені на сайті: йЦр^/ігзйапзкrada.com.ua.
4.4. Фінансування переможців конкурсу 1, 2, 3 місце здійснюється в
обсязі визначеному відповідно:
I
місце - 2,5 тис. грн.;
II місце —1,5 тис. грн.;
III місце - 1,0 тис.грн.

Додаток 2
до сесії Іршанської селищної ради
№ 455 від 11 травня 2018 року
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СКЛАД КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ
з визначення переможців конкурсу ескізних пропозицій щодо будівництва
парку культури та відпочинку в смт. Іршанськ, Хорошівського району
Житомирської області
Голова комісії:
1.
ОДНОВОРЧЕНКО
Іршанського селищного голови;

Олександр

Вікторович

— заступник

Члени комісії:
2.
РОМАНЧУК Наташа Борисівна - начальник відділу земельних
ресурсів, екології та інфраструктури;
3.
КОВАЛЬЧУК Олег Петрович
комунальне підприємство» (за згодою);

-

директор

КП

«Іршанське

4.
ЛИТВИНЧУК Олександр Павлович - депутат селищної ради,
член комісії з питань освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури, спорту та
соціального захисту населення (за згодою);
5.
ГРИЩЕНКО Анатолій Іванович - депутат селищної ради, член
комісії з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності,
промисловості, підприємництва та сфери послуг (за згодою);
6.
КУТІШЕНКО Євгеній Федорович - депутат селищної ради, голова
комісії з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища (за згодою);
7.
СЛОБОЖАН Андрій Володимирович - депутат селищної ради,
член з питань містобудування, будівництва, земельних відносин та охорони
навколишнього природного середовища (за згодою);
8.
СКОКОВСЬКИЙ Анатолій Іванович - член виконкому селищної
ради, директор 1111 «Стиль» (за згодою);
9.
ПРИМАСЮК Руслана Валентинівна - голова ГО «Іршанський
актив» (за згодою).

