
            

     
УКРАЇНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

двадцять четверта сесія   

восьмого  скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

11 лютого   2022 року             Деражня                              № 25 

 

Про міський відкритий конкурс  

на кращий ескізний проект  

"Пам’ятний знак борцям за волю та 

незалежність України" 

Відповідно до ст. 40 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

п.2.1 розділу 2 Порядку спорудження (створення) пам'ятників і монументів 

затвердженого Наказом Держбуду України та Мінкультури України N 231/806 від 

30.11.2004 року, постанови Кабінету Міністрів України № 1181 від 8.09.2004 року «Деякі 

питання спорудження (створення) пам'ятників і монументів» та подання міського голови, 

міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Провести з «01» березня по «01» квітня 2022 року  міський відкритий конкурс на 

кращий проект "Пам’ятний знак борцям за волю та незалежність України", який 

передбачено втановити на території м. Деражня Хмельницького району, Хмельницької 

області. 

 

2. Затвердити: 

 

2.1.Положення про міський відкритий конкурс на кращий проект "Пам’ятний знак 

борцям за незалежність України" згідно з додатком 1; 

 

2.2.Склад журі міського відкритого конкурсу на кращий проект "Пам’ятний знак борцям 

за волю та незалежність України" згідно з додатком 2. 

 

3. Координацію роботи щодо виконання розпорядження та організаційно-технічне 

забезпечення проведення конкурсу покласти на відділ містобудування та архітектури 

виконавчого комітету Деражнянської міської ради.  

 

 4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань регламенту, депутатської діяльності, етики, прав людини та законності, охорони 

здоров’я, освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, соціального захисту населення 

(голова комісії Микола ЧЕРКАСЬКИЙ). 

 

 

 

Міський голова                                                                                                 Андрій КОВПАК 

 

 

 



 

Додаток 1 

                                                                                                            Рішення сесії міської ради 

від 11 лютого  2022 року 

№ 25 

 

Положення 
про міський відкритий конкурс на кращий проект 

"Пам’ятний знак борцям за волю та незалежність України" 

  

1. Загальна частина. 

1.1. Мета конкурсу: виявлення кращого архітектурно-художнього рішення пам’ятного 

знаку та визначення автора (авторів) розробки проектів. 

1.2. Критерії оцінки проектів: 

- оригінальність ідеї, унікальність, архітектурно-художня виразність пам’ятного знаку та 

благоустрій території, яка відповідає високим дизайнерським, техніко-економічним, 

експлуатаційним показникам проектованого об’єкту. 

1.3. Учасниками конкурсу можуть бути колективи організацій усіх форм власності 

творчих майстерень і студій, а також інші юридичні та фізичні особи. 

1.4. Організаційно-технічне забезпечення конкурсу здійснює відділ містобудування та 

архітектури Деражнянської міської ради. 

 

 2. Основні завдання та вимоги. 

2.1. Пам’ятний знак передбачено розмістити в місці визначеному рішенням сесії 

Деражнянської міської ради від 11.02.2022 року №24 « Про внесення змін до рішення 

сесії Деражнянської міської ради від 16 травня 2017 року № 13 «Про погодження 

місця встановлення пам’ятника «Борцям за волю та незалежність України» і 

погруддя Герою України Івану Зубкову» 

 

2.2. Пам’ятний знак повинен органічно вписуватись у благоустрій території.  

2.3. Стилістична направленість пам’ятного знаку, його об’ємно-просторова композиція, 

архітектурно-планувальне рішення благоустрою території програмою Конкурсу не 

регламентуються. 

2.4. До складу конкурсного проекту необхідно включити такі розділи: 

- проект пам’ятного знаку; 

- благоустрій прилеглої території.  

 

3. Порядок представлення проектних пропозицій учасниками конкурсу. 

3.1. У склад проекту (конкурсні матеріали) повинні бути включені: 

3.1.1. Схема розміщення пам’ятного знаку М 1:200; 

3.1.2. Рисунок загального виду пам’ятного знаку із зазначенням розмірів; 

3.1.3. Перспектива і фотомонтаж з розміщенням запропонованого пам’ятного знаку на 

фоні містобудівного і ландшафтного оточення. 

3.1.4. Пояснювальна записка у двох примірниках з викладом загальної концепції проекту 

в обсязі не більш двох сторінок, надрукованих шрифтом 14  через 2 інтервали. 

3.1.15.До конкурсних матеріалів додається інформаційний лист, що має довідку про 

учасника (учасників) Конкурсу: прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, поштова 

адреса, номер контактного телефону. 

 

 4. Порядок проведення конкурсу та роботи конкурсного журі. 

4.1. Конкурс проводиться в один тур. 



4.2. Усі представлені на конкурс проектні пропозиції розглядаються на загальнодоступній 

виставці від  «01» березня по «01» квітня 2022 року  включно у приміщенні краєзнавчого 

музею від 09.00 до 16.00 години за адресою: м. Деражня, вул. Миру, 42. 

 

Мотивована думка громадян підлягає відображенню у книзі відгуків та згодом 

ураховується журі при обговоренні конкурсних робіт. 

Члени журі не беруть участь у конкурсі та консультацій учасникам Конкурсу не 

надають. 

Конкурс вважається таким, що відбувся у випадку, якщо у ньому взяли участь не 

менше двох претендентів. 

Переможцем визначається учасник конкурсу, проект якого містить кращі умови 

виконання пам’ятного знаку та повністю відповідає умовам конкурсу. 

Підведення підсумків конкурсу здійснюється на закритому засіданні журі за умов 

присутності не менше 2/3 членів журі. Члени журі мають право заздалегідь ознайомитися 

з проектами, представленими на конкурс. 

Переможець визначається простою більшістю голосів шляхом таємного 

голосування за бюлетенями. У випадку рівності голосів вирішальним є голос голови 

журі. 

За підсумками проведення конкурсу складається протокол, у якому зазначається: 

- склад конкурсного журі - учасників засідання; 

- найменування, адреса учасників конкурсу; 

- результати голосування щодо розгляду конкурсних пропозицій; 

- рішення про визнання конкурсанта переможцем. 

Якщо для конкурсного журі не надійде жодної пропозиції, що відповідає умовам 

конкурсу, то конкурс визнається таким, що не відбувся. Після підписання конкурсним 

журі протоколу про визнання конкурсу таким, що не відбувся, у разі потреби, 

приймається рішення про перегляд конкурсної документації та оголошення нового 

конкурсу. 

4.3. Рішення конкурсним журі приймається не пізніше «04» лютого 2022 року на 

спеціальному засіданні конкурсного журі. 

4.4. Проект-переможець конкурсу рекомендується до робочого проектування. 

4.5. Рішення конкурсного журі остаточне і перегляду не підлягає. 

4.6. Інформація про результати розгляду конкурсних пропозицій доводиться до відома 

переможця конкурсу не пізніше «08» квітня 2022 року.  

4.7. Конкурсні матеріали можуть бути повернуті авторам за їх запитами протягом місяця 

після офіційного опублікування рішення конкурсним журі. Організатори конкурсу не 

несуть відповідальності за проекти, які не були затребувані. 

 

 

 

 

Завідувач відділу містобудування 

та архітектури апарату виконавчого 

комітету Деражнянської міської ради                                                Максим ЮЗВА                       

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Додаток 2 

                                                                                                             Рішення сесії міської ради   

                                       від 11 лютого 2022 року  

                                       № 25 

 

                                     Склад конкурсного журі міського відкритого конкурсу 

на кращий проект "Пам’ятний знак борцям за незалежність України" 

  

Івахов  

Андрій Васильович 

- заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради, голова конкурсного журі 

Юзва  

Максим Олексійович 

- завідувач відділу містобудування та архітектури апарату 

виконавчого комітету Деражнянської міської ради, 

заступник голови конкурсного журі 

Нікіфорова  

Юлія Олександрівна 

- завідувач загального відділу апарату виконавчого 

комітету Деражнянської міської ради, секретар 

конкурсного журі 

Черкаський  

Микола Васильович 

- начальник відділу культури та туризму Деражнянської 

міської ради 

Рудик  

Іван Анатолійович 

- завідувач відділу житлово-комунального господарства 

та благоустрою апарату виконавчого комітету 

Деражнянської міської ради 

Долінська  

Леся Йосипівна 

-в.о. директора Деражнянського  міського краєзнавчого    

музею 

Корчовий  

Роман Васильович 

- начальник відділу земельних відносин та екології 

апарату виконавчого комітету Деражнянської міської 

ради 

Німчук  

Олег Віталійович  

- Депутат Деражнянської міської ради (за згодою) 

Кирилюк  

Оксана Олександрівна 

- спеціаліст І категорії відділу організаційної та кадрової 

роботи апарату виконавчого комітету Деражнянської 

міської ради 

Марчук  

Олег Вікторович 

-  завідувач відділу інформаційно-технічного 

забезпечення апарату виконавчого комітету 

Деражнянської міської ради 

Завідувач відділу містобудування 

та архітектури апарату  виконавчого  

комітету Деражнянської міської ради                                                          Максим ЮЗВА                       
                                                                     


