
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

Про проведення районного конкурсу на кращий варіант проекту  
Гімну Києво-Святошинського району 

 
 
 

Відповідно до статті 22 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», розглянувши подання районної державної адміністрації, районна рада  

 
в и р і ш и л а : 

1. Провести в березні-квітні 2012 року районний конкурс на кращий варіант 
проекту Гімну Києво-Святошинського району. 

 
2. Затвердити Положення про проведення районного конкурсу на кращий 

варіант проекту Гімну Києво-Святошинського району (додаток 1). 
 
3. Створити  комісію з проведення конкурсу на кращий варіант проекту Гімну 

Києво-Святошинського району та затвердити її склад (додаток 2). 
 
4. Редактору районної газети «Новий день» забезпечити висвітлення в засобах 

масової інформації змісту цього рішення з додатками. 
 
5. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

освіти, науки, культури, духовності та історії (голова – Товстоног Л.М.). 

 

 

 

                   Голова ради                           В.В. Луцюк 

 

 

 

 

 
м. Київ 
02 березня 2012 року 
№ 199-16-VІ 



  Додаток 1  
до рішення Києво-Святошинської 

                                                                                     районної ради VІ скликання 
                                                                                           від 02.03.2012 року  № 199-16-VІ 

 
 
 

Положення про проведення районного конкурсу на кращий варіант  
проекту Гімну Києво-Святошинського району 

 
 
 
1. Організатори конкурсу: Києво-Святошинська районна державна адміністрація та 

Києво-Святошинська районна рада. 

2. Мета конкурсу: Створення музичного символу району, який буде сприяти 
вихованню почуття патріотизму, національної гідності та любові до рідного краю. 

3. Умови проведення конкурсу. 

3.1. Конкурс проводиться з 5 березня по 15 квітня. 

3.2. Конкурс відкритий. В ньому можуть брати участь усі бажаючі обдаровані 
особи без вікових обмежень, які мають творчі здобутки та бажання винести 
їх на розгляд комісії з проведення конкурсу. 

3.3. Гімн району повинен відображати його історичні корені, спрямованість 
виробничої діяльності та традиції жителів району. 

3.4. В конкурсі можуть прийняти участь музичні твори, написані для хору у 
супроводі народного, духового або симфонічного оркестру. Твір повинен 
бути невеликий за об’ємом, носити урочистий характер, мелодія повинна 
легко запам’ятовуватись. 

3.5. Проект повинен містити текст гімну українською мовою та мелодію в 
друкованому вигляді в двох примірниках та в електронному варіанті.  

3.6. Виконання гімну записується на магнітних або оптичних носіях з 
позначенням назви диску, прізвище, ім’я по батькові авторів та виконавців. 

3.7. Термін подання проектів до 10 квітня 2012 року. Заявки на участь у 
конкурсі приймаються за адресою:  Київська обл.,  Києво-Святошинський  
р-н., с.Новосілки, вул. Озерна, 4, тел.: (044) 250-46-07 (Відділ культури і 
туризму Києво-Святошинської районної державної адміністрації). 

3.8. Підведення підсумків конкурсу – 15 квітня 2012 року. 
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4. Підведення підсумків: 

4.1. Комісія з проведення конкурсу до 10 квітня 2012 року приймає рішення 
щодо прийняття або неприйняття проектів до участі в конкурсі, якщо вони 
не відповідають меті та умовам конкурсу. 

4.2. Підсумки конкурсу підводяться 15 квітня 2012 року на засіданні комісії з 
проведення конкурсу. Рішення по оцінці якості проектів визначається 
більшістю голосів таємним голосуванням. 

4.3. Рішення комісії з проведення конкурсу подається на розгляд чергової сесії 
Києво-Святошинської районної ради. 

4.4. Затверджений проект, якій переміг у конкурс, стає власністю районної 
територіальної громади. 

5. Нагородження переможців: 

5.1. Переможці конкурсу – автори слів та музики проекту Гімну Києво-
Святошинського району нагороджуються спільною подякою голови Києво-
Святошинської районної державної адміністрації та голови Києво-
Святошинської районної ради. 

 

 

                      Заступник голови ради                                             В.А. Костина 
 



   Додаток 2  
до рішення Києво-Святошинської 

                                                                                    районної ради VІ скликання 
                                           від 02.03.2012 року  № 199-16-VІ 

 
 

СКЛАД 
 

комісії з проведення конкурсу на кращий варіант  
проекту Гімну Києво-Святошинського району 

 
Заєць  
Олександр Віталійович 

Голова Києво-Святошинської районної державної 
адміністрації 

Луцюк  
Володимир Володимирович 

Голова Києво-Святошинської районної ради 

Іскоростенський Анатолій 
Миколайович 

Заступник голови Києво-Святошинської районної 
державної адміністрації, 
депутат Києво-Святошинської районної ради 

Товстоног  
Лариса Миколаївна 

Голова постійної комісії Києво-Святошинської 
районної ради з питань освіти, науки, культури, 
духовності та історії 

Бубир  
Володимир Петрович 

Голова Києво-Святошинського районного об’єднання 
митців «Світлиця» 

Гончаренко  
Дмитро Володимирович 

Керівник відділу культури і туризму Києво-
Святошинської районної державної адміністрації 

Іванчук  
Олена Анатоліївна 

Директор комунального позашкільного навчального 
закладу «Шпитьківська дитяча школа мистецтв» 

Івашко  
Микола Миколайович 

Керівник відділу освіти Києво-Святошинської районної 
державної адміністрації 

Кодебський  
Олексій Іванович 

Голова Асоціації органів місцевого самоврядування 
Києво-Святошинського району Київської області 

Кожем’яченко  
Зінаїда Іванівна 

Директор комунального позашкільного навчального 
закладу «Петрівська дитяча школа мистецтв» 

Кузьменко  
Ірина Олексіївна 

Директор комунального позашкільного навчального 
закладу «Боярська дитяча школа мистецтв» 

Ляшук  
Світлана Миколаївна 

Директор районного будинку культури 

Хуторянський 
Андрій Анатолійович 

Депутат Києво-Святошинської районної ради  

Чуприна  
Юрій Якович 

Заслужений працівник культури України, 
керівник Народного хору «Надія», с.Шпитьки 

 
 
 

                      Заступник голови ради                                             В.А. Костина 
 


