
 

 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 
від __ лютого 2022 року №  

м. Олександрія 
 
Про проведення конкурсу на кращий  
дизайн Олександрійського пряника 
 

Відповідно до ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 
створення солодкого бренду Олександрії та формування туристичної привабливості міста 
 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 
 

1. Провести конкурс на кращий дизайн Олександрійського пряника (далі – конкурс). 
 
2. Затвердити Положення про конкурс (додаток 1). 
 
3. Утворити організаційний комітет з підготовки та проведення конкурсу у складі 

згідно з додатком 2. 
 
4. Затвердити склад конкурсної комісії, форму заявки на участь у конкурсі та оціночний 

лист згідно з додатками 3, 4, 5. 
 
5. Організацію виконання рішення покласти на відділ молоді та спорту міської ради. 
 
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Чемерис І.А. 
 
 

 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 



 

Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету 
від __ лютого 2022 року №  

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про конкурс на кращий дизайн Олександрійського пряника 
 

1. Загальні положення 
1. Положення є підставою для проведення конкурсу на кращий дизайн 

Олександрійського пряника (далі – конкурс) та визначає порядок проведення, конкурсного 
відбору та визначення переможців. 

2. Мета конкурсу – створення солодкого бренду Олександрії. Зовнішній вигляд пряника 
повинен асоціюватися з містом або з його знаменними місцями. 

3. Основними завданнями конкурсу є: 
- відродження місцевих традицій; 
- підтримка молодіжної ініціативи; 
- підтримка малого та середнього бізнесу; 
- створення позитивного, привабливого іміджу міста. 
3. Етапи проведення конкурсу: 
- 01.03.- 03.04.2022 – прийом заявок; 
- 04 - 06.04. 2022 – відбір учасників відповідно до пункту 1 розділу 4 цього Положення. 
- 07.04.2022 – оприлюднення учасників конкурсу на офіційному веб-сайті 

Олександрійської міської ради; 
- у період з 11.04 по 20.04.2022 – проведення конкурсу. Про дату проведення конкуру 

буде повідомлено на офіційному веб-сайті Олександрійської міської ради. 
4. Оголошення про проведення конкурсу доводиться до відома громадян через 

засоби масової інформації, офіційний веб-сайт міської ради. 
 

2. Організатори конкурсу 
1. Ініціатор проведення конкурсу – Олександрійський молодіжний парламент.  
2. Організатор проведення конкурсу – відділ молоді та спорту міської ради. 
3. Для забезпечення організації та проведення конкурсу створюється оргкомітет та 

конкурсна комісія. 
 

3. Повноваження оргкомітету конкурсу 
1. Оргкомітет конкурсу здійснює наступні повноваження: 
- визначає дату, час, місце та порядок проведення конкурсу; 
- організовує прийняття заявок та здійснює відбір учасників конкурсу. 
- координує та контролює питання підготовки і проведення конкурсу; 
- організовує висвітлення підготовки, ходу і підсумків конкурсу на офіційному веб-

сайті Олександрійської міської ради. 
 

4. Умови участі в конкурсі 
1. Приймати участь у конкурсі можуть фізичні особи-підприємці та юридичні особи, 

які зареєстровані в Олександрійській територіальній громаді, та, в разі перемоги в конкурсі, 
зможуть забезпечити масове виготовлення пряника на комерційній основі.   

2. Для участі у конкурсі необхідно подати заявку за формою у паперовому вигляді до 
відділу молоді та спорту за адресою: вул. Бульварна, 28. 

3. Подача заявки означає згоду учасника конкурсу з усіма правилами його проведення, 
викладеними у цьому Положенні. 

4. На конкурс приймаються як індивідуальні (від фізичних осіб-підприємців), так і 
колективні заявки (від від юридичних осіб). 



2 
 

5. У конкурсі буде оцінюватися дизайн пряника у вигляді готової продукції.  
6. Кількість конкурсних пряників, виготовлена одним учасником, не обмежена, але для 

кожного конкурсного виробу подається окрема заявка. 
7. До участі в конкурсі допускаються конкурсні вироби, виготовлені учасником 

конкурсу.  
8. Учасники конкурсу самостійно оформляють експозицію, презентують членам 

конкурсної комісії конкурсні пряники з поданням інформації про творчий задум.  
9. Для оформлення пряника дозволяється використовувати тільки натуральні 

інгредієнти. Заборонено використовувати неїстівні клеї, неїстівні барвники та неїстівні 
каркаси, штучні прикраси. 

10. Вага пряника не менше 0,5 кг. Вага конкурсних виробів вказується без урахування 
тари. 

11. Форму пряника обирає учасник конкурсу. 
12. У дизайні конкурсного пряника дозволяється використовувати графічний бренд 

Олександрії або логотипи знаменних місць, які можна отримати за посиланням 
https://rizdvo.agency/olexandria  

13. Конкурсні вироби, аксесуари і посуд для оформлення експозиції надаються 
учасниками конкурсу самостійно. 

14. Організатори конкурсу залишають за собою право використовувати будь-які 
конкурсні роботи, інформацію (матеріали) для висвітлення конкурсу у ЗМІ та Інтернеті. 

 
5. Визначення та нагородження переможців. 

1. Оцінювання конкурсних виробів та визначення переможців здійснює конкурсна 
комісія. 

2. На кожного учасника конкурсу оформлюється оціночний лист. 
3. Переможець конкурсу визначається на підсумковому засіданні конкурсної комісії 

шляхом підрахунку балів у оціночних листах та оформляються протоколом. 
4. Конкурсні вироби оцінюватимуться за критеріями згідно із додатком 3. 
5. Переможцем конкурсу визнається учасник, який набрав найбільшу кількість балів.  
Максимальна кількість – 50 балів. 
6. Смакові якості не оцінюються. 
7. Оголошення результатів конкурсу та нагородження переможця конкурсу 

проводиться в день і в місці проведення конкурсу. 
8. Переможець отримає сертифікат на виготовлення Олександрійського пряника за 

оригінальним рецептом.  
9. Учасники конкурсу нагороджуються дипломами та пам’ятними подарунками.  

 
6. Фінансування  

Фінансування конкурсу здійснюється за рахунок коштів відділу молоді та спорту 
міської ради та інших, не заборонених законодавством джерел.  

 
7. Зміни до Положення 

За рішенням організаторів у це Положення можуть бути внесені зміни, але не пізніше 
ніж за 5 діб до дати початку конкурсу з обов’язковим інформуванням про це як учасників, 
що подали заявки, та громадськості. 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 



 

Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
від __ лютого 2022 року №  

 
Склад оргкомітету з підготовки та проведення конкурсу 

на кращий дизайн Олександрійського пряника 
 

Голова оргкомітету: 
 

КОСЯК  
Вікторія Олександрівна 

- секретар Олександрійської міської ради 
 

 
Заступник голови оргкомітету: 

 
ЧЕМЕРИС  
Ірина Анатоліївна 

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради 

 
Члени оргкомітету: 

 
ГОРЕНКО  
Віта Анатоліївна 
 

- заступник начальника відділу молоді та спорту міської ради 

ГУЛЕНКО  
Назар Тарасович 
 

- член Молодіжного парламенту (за згодою) 

КОШЕЛЬ  
Інна Григорівна 
 

- керівник Молодіжного парламенту (за згодою) 

ЛІСОВСЬКИЙ 
Ростислав Олександрович 
 

- член Молодіжного парламенту (за згодою) 

МАШУРОВСЬКИЙ 
Богдан Віталійович 
 

- член Молодіжного парламенту (за згодою) 

ЯРОШЕВСЬКИЙ  
Андрій Володимирович 

- начальник відділу молоді та спорту міської ради 

 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 



 

Додаток 3 
до рішення виконавчого комітету 
від __ лютого 2022 року №  

 
Склад конкурсної комісії з проведення конкурсу 
на кращий дизайн Олександрійського пряника 

 
Голова конкурсної комісії: 

 
МАЛЕНКО 
Ірина Володимирівна 

- шеф-кухар ресторану «Симпозіум» 

 
Члени конкурсної комісії: 

 
БАРАНОВ  
Іван Михайлович  
 

- директор Олександрійського фахового коледжу культури і 
мистецтв (за згодою) 

НІКОЛАЄВА  
Євгенія Олександрівна 
 

- журналістка (за згодою) 

ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА 
Ольга Володимирівна 
 

- начальник управління культури і туризму міської ради 

СМІРНОВА  
Світлана Володимирівна  

- викладач професійно-теоретичної підготовки Державного 
навчального закладу «Олександрійський професійний ліцей» 
(за згодою) 

 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 



 

Додаток 4 
до рішення виконавчого комітету 
від __ лютого 2022 року №  

 
Заявка  

на участь у конкурсі  
на кращий дизайн Олександрійського пряника 

 
№ 
з/п Найменування 

 

1 2 3 
1. Учасник  

2. Адреса  

3. Телефон  

4. Електронна пошта  

5. Мотивація участі у конкурсі 
 

6. Інформація про досвід участі у подібних 
конкурсах 

 

7. Чи зможете забезпечити замовлення? 
В якій кількості?  

  
Додаток до Заявки  

ДОЗВІЛ 
на використання конкурсних робіт, інформації або матеріалів 

 
Я, _____________________________________________________________________________ 

(повне найменування ФОП або юридичної особи відповідно до реєстрації) 
дозволяю організаторам конкурсу на кращий дизайн Олександрійського пряника 
використовувати конкурсні роботи, інформацію або матеріали надані мною, для висвітлення 
конкурсу у ЗМІ та Інтернет, створення збірок, фотоальбомів, відеореклами, для розробки та 
видання різноманітної поліграфічної продукції про конкурс, для демонстрації на 
різноманітних виставках та інших заходах, з обов'язковим вказуванням авторства. 
 
 
______________                         ______________                       __________________ 
           дата                                             підпис                                ініціали, прізвище 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 



 

Додаток 5 
до рішення виконавчого комітету 
від __ лютого 2022 року №  

 
Оціночний лист 

конкурсу на кращий дизайн Олександрійського пряника 
 
________________________________________________________________________________ 

ПІБ / найменування учасника 
 

________________________________________________________________________________ 
 

№ 
з/п Критерії оцінки Оцінка Коментар 

1. Презентація (загальне враження від виробу) - 
від 0 до 10 балів   

2. Відповідність заданій темі -  
від 0 до 20 балів   

3. 

Креативність та складність виконання 
(смислові елементи дизайну, складові 
інгредієнти оздоблення, використання 
нетрадиційних прийомів оздоблення) –  
від 0 до 30 балів 

  

4. Підсумок   

 
Підпис члена конкурсної комісії  ____________________ 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


