
ПОЛОЖЕННЯ 
про міський конкурс дитячих малюнків                                                      
«Мій рідний край - край Жита й Миру» 

1. Загальні положення 

1.1. Конкурс проводиться з метою підтримки талановитих 
дітей, стимулювання пізнавальної активності та творчих 
здібностей, формування усвідомлення  національної ідентичності, 
утвердження поваги до України, задля сприяння самореалізації 
дітей, залучення їх до соціально активної діяльності. 

1.2. Організаторами конкурсу є відділ культури 
Бердичівської міської ради та Бердичівська художня школа. 

1.3. Організаційно-методичне забезпечення і супровід 
Конкурсу здійснює Бердичівська художня школа. 

1.4. Інформація про проведення конкурсу оприлюднюється 
на Інтернет-сторінках відділу культури Бердичівської міської ради, 
Бердичівської художньої школи, інших засобах масової інформації. 

1.5. Під час проведення конкурсу обробка персональних 
даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону 
України «Про захист персональних даних». 

2. Умови конкурсу 
 
2.1. У конкурсі беруть участь діти 6 - 18 років у 3-х вікових 

категоріях: 
- 6 - 10 років; 
- 10 - 14 років; 
- 15 - 18 років. 
2.2. На конкурс приймаються індивідуальні та колективні 

роботи. 
2.3. Конкурс проводиться з 05.08. 2022 до 23.08 2022 року. 
Учасники конкурсу кожної вікової категорії готують 

малюнок у довільній графічній, живописній формах, виконаний 

олівцями або фарбами, прямокутної форми.  

Малюнок обов’язково має містити зображення Герба 
Житомирської області (його варіації) або його елементів. Не 

допустимим є зображення загрозливих чи образливих образів.  

Малюнок має бути наданий/надісланий до 18.08.2022. 



2.4. На конкурс приймаються виключно оригінальні 
індивідуальні та колективні роботи, які вперше подаються до 
участі в конкурсах. 

2.5. До мистецької роботи додається коротка інформація про 
автора: прізвище, ім’я, дата народження, домашня адреса 
(поштова), адреса електронної пошти, контактний телефон для 
зв’язку; для колективних робіт, крім того – прізвище, ім’я, по 
батькові керівника (викладача). 

2.6. До участі у конкурсі не допускаються роботи, які не 
відповідають умовам, визначеним цим Положенням. 

3. Журі конкурсу 
 

3.1. Для визначення переможців конкурсу затверджується 
склад журі (додаток 2), до якого входять представники галузі 
культури та освіти Бердичівської міської територіальної громади. 

3.2. За підсумками роботи журі складає протокол, який 
підписується головою, секретарем та членами журі конкурсу. 

4. Визначення та відзначення переможців конкурсу 
 

4.1. Журі конкурсу визначають переможців  у кожній віковій 
категорії серед індивідуальних і групових учасників до 23.08.2022 
року. 

4.2. Конкурсні роботи надаються/надсилаються до 
18.08.2022 (13300, м. Бердичів, пл. Центральна, 1, відділ культури) 
із поміткою - конкурс малюнка. У разі поштового відправлення - 
дата визначається за позначкою на поштовому штемпелі. Роботи, 
надіслані пізніше вказаної дати, не розглядаються. 

4.3. Журі оцінює роботи, що надійшли на конкурс до 
23.08.2022 року, та визначає переможців. 

4.4. Переможців конкурсу буде оголошено 24.08.2022 року. 
4.5. Учасників конкурсу буде відзначено дипломами,  

переможців - призами. 
4.6. Малюнки переможців будуть надіслані для участі в 

голосуванні на визначення ескізу марки, що буде виготовлена з 
нагоди святкування 85-ї річниці утворення Житомирської області. 

 
5. Зберігання та публікація робіт, надісланих на конкурс 

 
5.1. Малюнки, надіслані на конкурс, авторам не 



повертаються.  
5.2. Роботи переможців зберігаються у Бердичівській 

художній школі та можуть бути використані у її подальшій роботі. 
Результати конкурсу оприлюднюються на офіційному сайті 

Бердичівської міської ради, Інтернет-сторінках.  

 

Начальник  

відділу культури                               Валентина КУЗЬМЕНКО 

 

  


