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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

Положення про проведення Першого Всеукраїнського конкурсу 

прози серед адвокатів «Особистий погляд». 

1. Загальні положення. 

 

Перший Всеукраїнський конкурс прози серед адвокатів «Особистий 

погляд» організовано Комітетом з гуманітарних питань та творчих 

ініціатив, що діє в складі НААУ, у співпраці з Центром дослідження 

адвокатури і права НААУ, з метою виявлення творчо обдарованих 

адвокатів та популяризації мистецьких творів адвокатів у адвокатському 

середовищі й у суспільстві. 

Завданням конкурсу є популяризація творчості адвокатів України й 

інформаційної підтримки творчих адвокатів. 

2. Порядок організації Конкурсу 

Для проведення конкурсу даним Положенням визначаються місце та 

строки проведення Конкурсу, а також затверджується персональний склад 

організаційного комітету та журі. 

2.1. Оргкомітет конкурсу: 

- здійснює загальне керівництво Конкурсом; 

- розробляє і затверджує Положення, умови і порядок проведення 

Конкурсу; 

- визначає персональний склад журі в складі 5 осіб та критерії визначення 

переможців Конкурсу; 

- затверджує форму заявки та перелік документів, необхідних для участі у 

Конкурсі (додаток №1); 

- приймає заявки та конкурсні роботи учасників, а також здійснює поточну 

організаційну взаємодію з учасниками Конкурсу; 

- забезпечує висвітлення ходу проведення Конкурсу у засобах масової 

інформації для адвокатів та на ресурсах у мережі Інтернет; 

- виконує інші функції відповідно до своїх повноважень. 

2.2. Очолює організаційний комітет Конкурсу Голова. 

Голова організаційного комітету: 

- керує роботою з організації та проведення Конкурсу; 

- визначає і розподіляє повноваження членів оргкомітету; 



- приймає рішення щодо інших питань проведення Конкурсу згідно 

чинного законодавства та даного Положення. 

2.3. Члени організаційного комітету Конкурсу: 

- розробляють план і порядок проведення Конкурсу; 

- організовують роботу щодо технічного забезпечення підготовки та 

проведення Конкурсу; 

- здійснюють інформаційну та організаційну роботу Конкурсу; 

- приймають заявки та творчі роботи учасників Конкурсу; 

- забезпечують порядок проведення відповідного етапу Конкурсу; 

- сприяють висвітленню результатів Конкурсу в засобах масової 

інформації для адвокатів та на ресурсах мережі Інтернет; 

- готують подання Голові НААУ щодо нагородження переможців 

Конкурсу; 

- виконують інші функції відповідно до своїх повноважень. 

2.4. Секретар організаційного комітету Конкурсу: 

- оформляє документи щодо проведення Конкурсу; 

- надсилає інформаційні листи про терміни та умови проведення 

Конкурсу; 

- веде реєстр надходжень заявок і творчих робіт учасників Конкурсу; 

3. Журі Конкурсу 

Для визначення переможців створюється Журі Конкурсу. До складу 

Журі входять члени Комітету з гуманітарних питань та творчих ініціатив й 

залучені спеціалісти у рамках співпраці з НААУ. Завданням Журі є 

опрацювання творів Учасників, оцінювання творів згідно критеріїв 

оцінювання та визначення переможців. Члени Журі не мають права 

подавати свої твори на Конкурс. 

Критерії оцінки творів Учасників: 

- оригінальність твору; 

- актуальність теми; 

- ступінь технічної майстерності. 

Переможці обираються шляхом відкритого голосування членів 

Журі. При рівності голосів голос голови Журі є визначальним. 

Всі рішення Журі оформлюються протоколами. Рішення Журі є 

остаточними та оскарженню не підлягають. Оцінювальні листи та 

коментарі Журі є конфіденційною інформацією, не демонструються та не 

видаються учасникам. 

Організаційний комітет формує список Учасників та передає на 

розгляд Журі. 



Оргкомітет не несе відповідальності за рішення Журі та за 

присудження місць учасникам. 

4. Порядок та правила проведення Конкурсу 

4.1. Термін проведення Конкурсу 

Термін проведення Конкурсу передбачено з 15.03.2021 року по 

30.06.2021 року. 

4.2.Етапи Конкурсу 

Конкурс проводиться в кілька етапів: 

- відбірковий: заочний та дистанційний, збір та реєстрація творів 

Учасників, визначення переможців (15.03.2021 - 15.05.2021); 

- фінальний: визначення переможців (16.05.2021 - 15.06.2021); 

- проведення літературного вечора учасників (16.06.2021 - 30.06.2021). 

- церемонія нагородження (16.06.2021 - 30.06.2021). 

4.3. Номінації Конкурсу 

Літературний Конкурс проводиться у номінаціях: 
 Оповідання – кількістю слів до 3000 або до 20 000 знаків з пробілами; 

 Повісті - кількістю слів більше 3000 або більше 20 000 знаків з 

пробілами; 

 Есе -  кількістю слів до 1000 або до 7 000 знаків з пробілами; 

4.4.Учасники 

У Конкурсі можуть брати участь адвокати України та адвокати 

іноземних держав, які відповідно до Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» набули право на заняття адвокатською діяльністю 

в Україні. 

4.5.Мови Конкурсу 

До Конкурсу допускаються прозові твори державною мовою 

України, а також мовами національних меншин, що проживають в Україні, 

та будь якою мовою з авторським перекладом творів державною мовою 

України. Однак, якщо члени Журі підтвердять володіння мовами 

національних меншин на професійному рівні, до Конкурсу допускаються 

твори Учасників мовою оригіналу без перекладу (зокрема, твори 

російською мовою). 

4.6.Умови участі 

Учасник Конкурсу має право надсилати не більше трьох творів по 

кожній номінації. 

Заяви на участь в Конкурсі та твори Учасників надсилаються на 

адресу електронної пошти оргкомітету advokatskalira@gmail.com . Заяви, які 

заповнені неправильно або не повністю та містять недостовірну 

mailto:advokatskalira@gmail.com


інформацію, не розглядаються. Автори несуть повну відповідальність за 

надіслані на Конкурс матеріали. 

Твори, що надаються Учасниками на Конкурс, подаються окремим 

файлом, набрані у текстовому редакторі, у відповідності до кількості 

символів по відповідній номінації Конкурсу, формату А4, шрифт Times 

New Roman розміром (кегль) 14. Заповнена заява Учасника подається 

першою сторінкою. До заяви додається фото учасника. Згідно Закону 

України «Про захист персональних даних», автори разом із заявою 

надають організаторам конкурсу письмову згоду (сканкопію) на обробку 

персональних даних. 

5. Нагородження учасників Конкурсу та його фінансування 

Фінансування Конкурсу здійснюється за рахунок коштів НААУ та 

спонсорських коштів, а також з інших джерел. 

Призові місця (Диплом 1 ступеню) визначає Журі літературного 

конкурсу у кожній номінації. 

Висвітлення та проведення результатів Конкурсу відбувається 

шляхом розповсюдження інформації у засобах масової інформації для 

адвокатів та на ресурсах мережі Інтернет. 

Інформація про конкурс розміщується на офіційному сайті НААУ, 

інших офіційних ресурсах та сторінках соціальних мереж інтернету. 

За результатами конкурсу планується постановка вистави та видання 

збірки прозових творів сучасних адвокатів. 

 

Додаток 1 

Заява на участь у конкурсі 

ПІБ учасника    

Адреса, контакти    

Номер та дата видачі Свідоцтва про 

право на заняття адвокатською 

діяльністю 

  

Номінація,  назва творів  



Відповідно до Закону України «Про 

захист персональних даних»,  надаю 

згоду  на обробку зазначених у даній 

заяві  особистих персональних даних 

___________________________ 

 

Дата заповнення заяви   

 
 


