
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Про проведення міського  
щорічного конкурсу творчих робіт 
(проектів) з ландшафтного дизайну 
 
 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

з метою розробки проектних пропозицій з озеленення та  ландшафтних рішень 

різного ступеня складності з подальшою їх реалізацією на території міста, що 

також сприятиме розвитку творчого потенціалу студентів вищих навчальних 

закладів м.Запоріжжя в галузі зовнішнього озеленення та ландшафтного 

дизайну: 

1. Затвердити Положення про міський щорічний конкурс творчих робіт 

(проектів) з ландшафтного дизайну (додається). 

2. Створити конкурсну комісію міського щорічного конкурсу творчих 

робіт (проектів) з ландшафтного дизайну та затвердити її склад (додається). 

3. Управлінню внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької 

міської ради оприлюднити дане розпорядження на офіційному веб-сайті 

міської ради. 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету міської ради Омельяновича Р.А. 

Міський голова В.В.Буряк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського  

голови 

_______________№____ 

 

 

Положення про міський щорічний конкурс  

творчих робіт (проектів) з ландшафтного дизайну 

 

  Дане положення визначає мету та завдання, порядок організації та 

проведення міського щорічного конкурсу творчих робіт (проектів) з 

ландшафтного дизайну (далі – Конкурс). 

Організатор Конкурсу: виконавчий комітет Запорізької міської ради. 
 

І. Мета та завдання Конкурсу. 
 

1.1. Розробка проектних пропозицій з озеленення міських просторів для 

реалізації на території міста Запоріжжя ландшафтних рішень різного ступеня 

складності. 

1.2. Розвиток творчого потенціалу студентів вищих навчальних закладів 

м. Запоріжжя, формування навичок ландшафтного проектування в умовах 

міського середовища.  

1.3. Залучення студентства до роботи з покращення зовнішнього 

озеленення та ландшафтного дизайну територій міста. 
 

ІІ. Порядок організації та проведення Конкурсу. 
 

2.1 Організатор Конкурсу: 

2.1.1 щороку визначає в кожному районі міста по одній окремій території 

та пропонує для реалізації конкурсних проектів з урахуванням Генерального 

плану міста Запоріжжя (містобудівного кадастру) з зазначенням орієнтовної 

площі та інженерних мереж (в разі наявності); 

2.1.2 формує склад конкурсної комісії з представників: районних 

адміністрацій Запорізької міської ради по районах; управління з питань 

екологічної безпеки Запорізької міської ради; департаменту інфраструктури та 

благоустрою Запорізької міської ради; департаменту архітектури та 

містобудування Запорізької міської ради; комунального ремонтно-будівельного 

підприємства «Зеленбуд» (далі – КРБП «Зеленбуд»); Громадської ради при 

виконавчому комітеті Запорізької міської ради; 

2.1.3 організує реалізацію проектів-переможців спільно зі студентами на 

визначених територіях та залишає за собою право заміни посадкового 

матеріалу на етапі реалізації проекту.  
 

2.2. Учасники Конкурсу. 

2.2.1. До участі в Конкурсі запрошуються студенти вищих навчальних 

закладів м. Запоріжжя. 
 

2.2.2. Участь у Конкурсі може бути індивідуальною, або групою не 

більше 5 осіб. 



 

2.2.3 Від кожного учасника Конкурсу (групи) приймається не більше 

одного проекту ландшафтного дизайну для кожної визначеної території. 
 

2.2.4. Учасники Конкурсу  не обмежуються у виборі посадкового та 

декоративного матеріалів. 
 

2.2.5. Участь у Конкурсі автоматично означає ознайомлення та повну 

згоду учасників з умовами проведення Конкурсу. 
 

2.3.  Прийом конкурсних робіт відбувається щорічно з 01 по 05 

листопада. 

Роботи приймаються в паперовому вигляді в управлінні з питань 

екологічної безпеки Запорізької міської ради: вул. Зелінського, 3, м. Запоріжжя, 

69001, тел/факс: (061) 233-98-33, та в електронному вигляді на електронні 

адреси: reception.ecology@zp.gov.ua,  ecologzap@gmail.com 

Форма заявки на участь у Конкурсі додається до цього Положення. 
 

2.4. Оцінка робіт та визначення переможців проводиться конкурсною 

комісією щороку до 15 листопада. 
 

2.5. Вимоги до оформлення робіт. 
 

2.5.1. Конкурсна робота повинна містити наступні частини: 

- заявка учасника (групи учасників) (додаток); 

- проект ландшафтного дизайну; 

- опис проекту. 
 

2.5.2. Проект ландшафтного дизайну може бути представлений в одному 

з наступних варіантів виконання: 

- план-проект; 

- малюнок; 

- комп’ютерна графіка. 
 

2.5.3. Формат робіт: 

- проект ландшафтного дизайну території необхідно надавати  в одному з 

наступних форматів: jpeg, pdf, tiff (кольоровість RGB, роздільна здатність 

300 dpi) і на папері (фотопапері, плакатному папері) формату А3. 

- опис проекту ландшафтного дизайну із зазначенням кількості витратних 

матеріалів, обсяг не більше 2 сторінок друкованого тексту, шрифт Times New 

Roman,  розмір 14 з міжрядковим інтервалом – 1. 
  

2.6. До розгляду не приймаються заявки, що надійшли на Конкурс 

пізніше вказаного терміну. 

 2.7. До участі в Конкурсі не приймаються роботи, які не відповідають 

вимогам до оформлення. 
 

2.8. Порядок підведення підсумків. 
 

 2.8.1. Оцінка робіт, що надійшли на Конкурс, проводиться членами 

конкурсної комісії. Кожен член комісії оцінює надані проекти за наступними 

критеріями: 



- відповідність проекту призначенню території – до 10 балів; 

- новизна та оригінальність – до 15 балів; 

- простота виконання – до 10 балів; 

- доступність матеріалів для реалізації – до 10 балів; 

- економічність реалізації проекту (орієнтовний розрахунок вартості робіт) – 

до 10 балів. 
 

 2.8.2. Голосування відкрите. Рішення приймається більшістю голосів. 
 

2.8.3. Надані на Конкурс матеріали не підлягають поверненню. 
 

2.8.4. Учасники, надаючи заявки на Конкурс, підтверджують, що їх 

роботи можуть бути використані для некомерційних цілей на безоплатній 

основі протягом безстрокового періоду часу. 
 

 2.8.5. Підведення підсумків та нагородження переможців Конкурсу 

відбувається щороку в рамках заходів до «Дня довкілля». Учасники будуть 

додатково поінформовані про дату час і місце проведення підсумкового заходу. 
 

 2.9. Інформація про Конкурс висвітлюється в засобах масової інформації 

та на офіційному веб-сайті Запорізької міської ради.  

 

 
Начальник управління 
з питань екологічної безпеки 
Запорізької міської ради      Г.А.Золотарьов 
 

 
Заступник керуючого справами  
виконкому ради – начальник відділу  
організаційної та кадрової роботи  
виконавчого комітету міської ради      О.В.Савенко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до Положення про міський щорічний 

конкурс творчих робіт (проектів)  

з ландшафтного дизайну 

 

 

Заявка 

на участь у міському щорічному конкурсі  

творчих робіт (проектів) з ландшафтного дизайну 

  

 

 
 

 

(Найменування навчального закладу, факультет) 

  

Учасник  
(Прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон) 

 

Керівник групи (якщо робота колективна)  

 
(Прізвище, ім’я, по батькові, контактний телефон) 

Учасники групи (прізвище, ім’я, по батькові):  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
 

Найменування проекту  

 

 

Коротка характеристика проекту  

 

 

 

 

 

 

 

Додаток: проект. 

 

«___» ___________ 2020     
                                                                 (Підпис)                                                         (П.І.Б) 

 

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на 

обробку  моїх  персональних  даних 

 

    
                                                                (Підпис)                                                         (П.І.Б) 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського 

голови 

____________ № ______ 

 

 

Склад 

конкурсної комісії міського щорічного конкурсу творчих робіт (проектів)  

з ландшафтного дизайну 

 

Омельянович Роман Анатолійович 

 

– керуючий справами виконавчого 

комітету Запорізької міської ради, 

голова комісії; 

Еделєв Валерій Гаврилович – радник міського голови, заступник 

голови комісії; 

Золотарьов Гліб Анатолійович – начальник управління з питань 

екологічної безпеки Запорізької міської 

ради, секретар комісії. 

Члени комісії: 

 

  

Акула Катерина Юріївна – голова Громадської ради при 

виконавчому комітеті Запорізької 

міської ради; 

Бут Дмитро Валерійович – заступник голови районної 

адміністрації Запорізької міської ради 

по Хортицькому району; 

Даркова Світлана Миколаївна – заступник голови районної 

адміністрації Запорізької міської ради 

по Олександрівському району; 

Дузенко Анна Сергіївна  – провідний інженер-будівельник з 

ландшафтного дизайну комунального 

ремонтно-будівельного підприємства 

«Зеленбуд»; 

Коваль Марія Вікторівна – заступник начальника відділу 

планування та забудови міста 

департаменту архітектури та 

містобудування Запорізької міської 

ради; 

Колодій Оксана Василівна – заступник голови районної 

адміністрації Запорізької міської ради 

по Дніпровському району; 

Кондрашова Любов Олексіївна – начальник відділу з комплексного 

благоустрою території міста 

департаменту інфраструктури та 

благоустрою Запорізької міської ради; 



Крайній Максим Валерійович – заступник голови районної 

адміністрації Запорізької міської ради 

по Вознесенівському району; 

Кудря Інна Вікторівна – заступник начальника відділу житлово-

комунального господарства районної 

адміністрації Запорізької міської ради 

по Заводському району; 

Піменова Олександра Вікторівна – головний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства районної 

адміністрації Запорізької міської ради 

по Шевченківському району;  

Семечаєвська Наталія Костянтинівна – завідувач сектору по культурі та спорту 

районної адміністрації Запорізької 

міської ради по Комунарському району.  

 
 
Начальник управління 
з питань екологічної безпеки 
Запорізької міської ради      Г.А.Золотарьов 
 

 
Заступник керуючого справами  
виконкому ради – начальник відділу  
організаційної та кадрової роботи  
виконавчого комітету міської ради      О.В.Савенко 
 
 

 

 


