
МИКОЛАЇВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
СУМСЬКИЙ РАЙОН

 СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 25.11. 2019 року   № 157-ОД
с. Миколаївка                                                                           
Про оголошення конкурсу на створення
офіційної символіки  Миколаївської   сільської ради          
                                    
    З метою збереження історичної та культурної спадщини сіл  Миколаївської
сільської  ради  утвердження звичаїв  і  традицій   народу, сприяння розвитку
туризму,  керуючись  статтею  22,  пунктом  20  частини  4  статті  42  Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»

ЗОБОВ`ЯЗУЮ:

1.Затвердити  Положення  про  проведення  конкурсу  на  створення
офіційної символіки Миколаївської сільської ради (Додаток №1).

2. Створити  комісію  по  визначенню  переможців  конкурсу  на  кращу
офіційну символіку Миколаївської  сільської ради ( Додаток № 2).

3.  Затвердити  Порядок  проведення  громадського  обговорення
конкурсних робіт та голосування (Додаток №3).

4. Оголосити конкурс на створення офіційної символіки  Миколаївської
 сільської ради з 01 грудня 2019 року по 28  грудня 2019 року.

5. Оприлюднити  це  розпорядження  на  офіційному  веб-сайті
Миколаївської  сільської ради та на офіційній сторінці в Facebook.
          6.  Дане розпорядження набирає  чинності  з  дня його офіційного
оприлюднення.
         7. Контроль за виконанням  цього розпорядження залишаю за собою.
  

Сільський голова                                                              Сергій САМОТОЙ

 



                                                                                                                       

                                                                Додаток  № 2
                                                                 до розпорядження сільського голови
                                                                 від 25 листопада  2019 року  № 157-ОД
 
                                                         

                                               С К Л А Д

комісії по визначенню  переможців конкурсу на кращу
офіційну   символіку  Миколаївської сільської ради

Голова  комісії   -   Феніна  Світлана  Вячеславівна, начальник  відділу
культури Миколаївської сільської ради.

Секретар  комісії -  Шовкопляс  Олена  Сергіївна,  спеціаліст  ІІ  категорії
відділу культури та роботи з молоддю.

Члени комісії:
Іванченко  Ольга  Григорівна,  заступник  директора  з  виховної  роботи
Миколаївського НВК. 
Никоненко  Юлія  Василівна,  заступник  директора  з  навчально-виховної
роботи Северинівської ЗОШ І-ІІ ст.
Тютюнник Олена Володимирівна,  заступник директора з виховної роботи
Лікарського НВК. 
Білан Наталія Іванівна, директор Северинівського ДНЗ.
Непийвода Тетяна Іванівна – депутат Миколаївської сільської ради.
Северин Олександр Миколайович – депутат Миколаївської сільської ради.
Провозьон Сергій Павлович – депутат Миколаївської сільської ради.
Зубко Ніна Василівна – депутат Миколаївської сільської ради.
Северин  Віра  Миколаївна –  заступник  сільського  голови  з  питань
діяльності виконавчих органів Миколаївської сільської ради.


