
                                                  Додаток 1
                                                                                           до розпорядження міського голови

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення конкурсу «Різдвяне диво»

1. Загальні положення.
Конкурс «Різдвяне диво» проводиться з метою залучення установ, організацій, 

підприємств, закладів, церковних громад, парафій, мешканців Тернопільської міської 
територіальної громади, дітей та родин до вивчення та пізнання новорічно - різдвяних 
традицій, звичаїв та обрядів за допомогою засобів народного декоративно-прикладного 
мистецтва.
2. Організатори конкурсу.

Тернопільська міська рада, управління культури і мистецтв.

3. Умови проведення конкурсу.
Конкурс проводиться з 01 грудня 2022 року по 22 січня 2023 року. До участі у 

конкурсі приймаються роботи від учасників без вікових обмежень: колективні (родинні, 
гуртові) та індивідуальні. 
4. Програмні вимоги.
Конкурсом визначено три номінації:
1. «Різдвяна шопка» - передбачає виготовлення макету різдвяної шопки;
2. «Вертепна атрибутика» - передбачає виготовлення різдвяної зірки, вертепних 
персонажей;
3. «Ялинкова прикраса» - передбачає виготовлення автентичних іграшок.

5. У конкурсі можуть брати участь:
- установи, підприємства, заклади, організації, суб’єкти господарської діяльності  
- незалежно від форм власності, розташовані на території Тернопільської міської 
територіальної громади;
- церковні громади, парафії;
-  професіонали, аматори;
- мешканці Тернопільської міської територіальної громади.

Заявки для участі у конкурсі подаються в управління культури і мистецтв 
Тернопільської міської ради до 31 грудня 2022 року за адресою: 46001, бульвар Тараса 
Шевченка,1 каб.31, тел. 52-00-80; 52-67-32.

Роботи приймаються до 03 січня 2023 року в Українському Домі за адресою: 46001, 
бульвар Тараса Шевченка,27.

6. Критерії оцінювання робіт:
- оригінальність та самобутність;
- розкриття теми;
- якість;
- творчий підхід;
- техніка виконання;
- акуратність;
- креативність;



- самостійність (фігурки, архітектурні споруди створені власними руками).
Максимальна оцінка  - 5 балів за кожний критерій. 

7. Підведення підсумків конкурсу.
Для визначення переможців конкурсу розпорядженням міського голови 

затверджується конкурсна комісія.
Комісія відбирає кращі роботи конкурсу, серед яких визначає переможців. 
Комісія має право визначати переможців серед професіоналів та аматорів з 

урахуванням вікових категорій та залишає за собою право на вільне використання робіт, що 
брали участь у конкурсі. 

Виставка поданих робіт відбудеться  у січні 2023 року.
Переможці конкурсу нагороджуються подякою міського голови та грошовою 

винагородою.
Результати конкурсу будуть висвітлені в ЗМІ, соціальних мережах та на офіційному 

веб-сайті Тернопільської міської ради.

Міський голова                                                              Сергій НАДАЛ 


