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ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНАДЕРЖАВНААДМІНІСТРАЦІЯ

пл. Народна, 4, м. Ужгород,88008, тел.: (0312) 69-61-00; 69-60-80; 69-60-78 факс,
т.еаграшіаєоула, е-щаі]: аащіп©сагра111іа.доу.па, код ЄДРПОУ00022496

44“. 05 Хай/50 Кв б”є/9706 з”? На М.: 1673/06-39 від 12.03.2019

Ашіґіаппа

Про розгляд запиту
на інформацію

Шановна пані Ашіґіаппа!

На . Ваш запит від 12.03.2019 року, що надійшов до
облдержадміністрації 12.03.2019 р. за Кв 1673/06-39, щодо надання копій
документів з * виготовлення та встановлення пам*ятника ,,Свіча памяті” в
м.Ужгород у 2018 році облдержашиіністраціяповідомляє наступне.

Згідно зі статтею 1 Закону України ,,Про доступ до публічної
інформації” (далі - Закон) публічна інформація - це відображена та
задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація,
що була отримана або створена в процесі виконання суб,єктами владних
повноважень своїх обов”язків, передбачених чинним законодавством, або яка
знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших
розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Відповідно ' до ч.3 ст.22 Закону розпорядник інформації, який не
володіє запитуваною інформацією,але якому за статусом або характером
діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний
направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням
про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на
інформацію починається “з дня отримання запиту належним розпорядником.

На підставі викладеного повідомляємо, що облдержадміністрація є
розпорядником запитуваної Вами інформації лише в частині першого пункту



запиту та надає копії відповідних документів (4 додатки у прикріпленні до
електронного листа).

Крім того доводимо до Вашого відома, що 18.03.2019року запит щодо
надання інформації [по трьох останніх пунктах надіслано належному
розпоряднику такої інформації, а саме міському голові м.Ужгорода п.
Андріїву Б.Є.

.

З повагою

Заступник голови
державної адміністрації Я.ГАЛАС

Бабунич % ,?617643 ,



УМОВИ
відкритого кенкурсу на кращий ескізний проект пам'ятника

жертвам Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Управління культури обласної державної адміністрації оголошує
відкритий конкурс на встановлення пам'ятника в м. Ужгород жертвам
Голодомору 1932-1933 років в Україні.

Завдання конкурсу - засобами монументальної пластики на високому
художньому рівні відобразити історичну подію в житті України.

Загальні умови

У роботі над проектом пам'ятника необхідно врахувати масштаби
навколишнього середовища, простір, архітектурний ансамбль, ландшафт на
площі Народній, 2, біля будівлі медичного факультетуУжНУ.

В конкурсі можуть брати участь авторські колективи та окремі автори, які
мають необхідну фахову освіту, виконають завдання конкурсу. Учасниками
конкурсу не можуть бути члени журі, відповідальний секретар конкурсу, їхні
близькі родичі, особи, які готували конкурсну документацію, а також особи, які
безпосередньо пов'язані з членами журі виконанням трудових обов'язків.

Конкурс проводиться за один тур. У разі встановлення двох перших
премій можливе проведення другого туру.

'При неможливості визначити прийнятний варіант, або творчій невдачі
конкурсантів, можливе оголошення нового конкурсу.

Матеріали виконані або оформлені не за умовами конкурсу не приймаються.

Склад проекту:
1. Генеральний план організації площадки МІ :500.
2. Модель пам'ятника у масштабі - метровка (можлива пластика).
3. Перспектива і фасади пам'ятника На планшетах - 80х80.
4. Фотографії проектів розміром- 15х18 у 3-х примірниках.
5. Пояснювальна записка, з коротким історичним описом та орієнтовною
вартістю пам'ятника.

Матеріали подаються на планшетах з підписами. До планшета додається
закритий конверт,'в якому вказуються прізвища авторів. їх професії, адреси та



розподіл премій у процентному відношенні. **

З метою дотримання умов конкурсу та його ефективної реалізації
створюється конкурсна комісія у складі 3-х осіб та журі конкурсу у складі 7-х
осіб. " '

Ескізні проекти подаються управлінню культури обласної ., державної
адміністрації до 30 вересня 2017 року.

Проекти подані після вказаного терміну, журі не розглядатиме. ,

Ескізні проекти будуть виставлені на 2-му поверсі обласної державної
адміністрації

Для найкращих проектів встановлено премії. З переможцями конкурсу
укладається угода про встановлення пам'ятника. Встановлюється також одна
друга премія у сумі 10 (десять) тис. грн. та одна третя премія у сумі 6 (шість)
тис. гривень.

Протягом двадцяти днів після опублікування результатів конкурсу
проекти, не відзначені грошовими преміями, можуть бути відкликані авторами.
Після вказаного терміну претензії щ0до збереження вказаних проектів не
прийматимуться. .

>

За довідками з питань проведення конкурсу звертатися в управління
культури обласної державної адміністрації.

Начальник управління В. Фролова] ""Ї :) і



Додаток 1

до наказу управління культури
облдержадміністрації
"05.10.4014! л/ 351!

СКЛАД
журі таКонкурсноїкомісії для проведення відкритого конкурсу на кращий
ескізний проект пам'ятника у м. Ужгород жертвам Голодомору 1932 -. 1933

Склад журі:

років

Канюка Іван Іванович Т.в.о. начальника управління
культури облдержадміністрації

Ганзел Владислав Йосипович Голова Закарпатської обласної
організації Національної спілки
архітекторів України (за згодою)

Густі Василь Петрович
“

»

Голова Закарпатської обласної
організації Національної спілки
письменників України (за згодою)

Кузьма Борис Іванович Голова Закарпатської обласної
організації Національної спілки
художників України, Народний
художник України (за згодою)

Шолтес Степан Золтанович Член Національної спілки
архітекторів України, заслужений
художник України (за згодою)

Олашин Василь Васильович Голова секції скульптури
Закарпатської обласної організації
Національної спілки художників
України (за згодою)

Білак Олександр Павлович Заступник Ужгородського міського
голови (за згодою)

Склад конкурсної комісії:

Сопко Томаш Томашович Головний спеціаліст управління
культури облдержадміністрації

Рішко Владислава Вадимівна Провідний фахівець методичного
“кабінету при управлінні культури
облдержадміністрації

Борщовський Олег Ігорович Начальник управління
містобудування та архітектури
Ужгородської міської ради


