
ЗАТВЕРДЖЕНО
Протоколом засідання

Комітету з гуманітарних питань і творчих
ініціатив, що діє в складі НААУ,

№ 1 від 7 лютого 2023 року,
зі змінами та доповненнями Протоколом засідання

від 28 лютого 2023 року

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ
КОНКУРС ДИТЯЧОГО МАЛЮНКА СЕРЕД ДІТЕЙ АДВОКАТІВ

«ПЕРЕМОГА ДИТЯЧИХ СЕРДЕЦЬ»

1. Загальні положення
1.1. Перший Всеукраїнський конкурс дитячого малюнка «Перемога дитячих

сердець» організований Комітетом з гуманітарних питань та творчих ініціатив, що діє
в складі НААУ - це відкритий творчий захід, що проводиться з метою виявлення
творчо обдарованих дітей в сім’ях адвокатів (де один з батьків є адвокатом) та
розвитку їх потенціалу.

1.2. Завдання Конкурсу:
● виховання у дітей патріотизму шляхом залучення до творчої роботи;
● розвиток творчого потенціалу дітей з сімей адвокатів та їх підтримка у

різних видах та жанрах мистецтва;
● залучення дітей до мистецтва, естетичне виховання підростаючого

покоління;
● виявлення та підтримка дітей, які зберігають та примножують культурні

традиції українського народу.

2. Порядок організації Конкурсу
2.1. Загальне керівництво підготовкою та проведенням Конкурсу здійснюється

Оргкомітетом конкурсу.

2.2. Для проведення Конкурсу цим Положенням визначено місце та терміни його
проведення, а також затверджено персональний склад організаційного комітету й
Конкурсної комісії.

2.3. Оргкомітет конкурсу:
– здійснює загальне керівництво Конкурсом;
– розробляє та затверджує Положення, умови й порядок проведення Конкурсу;
– визначає персональний склад Конкурсної комісії (5 осіб) та критерії

визначення переможців Конкурсу;
– затверджує форму заявки та перелік документів, необхідних для участі в

Конкурсі (Додаток №1);



– приймає заявки та конкурсні роботи учасників, а також здійснює поточну
організаційну взаємодію з учасниками Конкурсу;

– забезпечує висвітлення етапів проведення Конкурсу в засобах масової
інформації для адвокатів та на ресурсах мережі Інтернет;

–  виконує інші функції відповідно до своїх повноважень.

2.4. Очолює організаційний комітет Конкурсу Голова.
Голова організаційного комітету:

– керує роботою з організації та проведення Конкурсу;
– визначає й розподіляє повноваження членів оргкомітету;
– приймає рішення щодо інших питань проведення Конкурсу відповідно до

чинного законодавства та цього Положення.

2.5. 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 в мережі Інтернет;
– готують подання Голові НААУ щодо нагородження переможців Конкурсу;
– виконують інші функції відповідно до своїх повноважень.

2.6. Секретар організаційного комітету Конкурсу:
– готує документи щодо проведення Конкурсу;
– надсилає інформаційні листи про терміни та умови проведення Конкурсу;
– веде реєстр надходжень заявок і творчих робіт учасників Конкурсу.

3. Конкурсна комісія

3.1. Для визначення переможців створюється Конкурсна комісія (далі - Комісія),
до складу якої входять члени Комітету з гуманітарних питань та творчих ініціатив й
залучені фахівці в межах співпраці з НААУ. Завданням Комісії є опрацювання
надісланих творів Учасників, оцінювання поданих на Конкурс матеріалів відповідно
до затверджених критеріїв та визначення переможців. Діти членів Комісії не мають
права подавати свої твори на Конкурс.

3.2. Конкурсні роботи оцінюються журі за 10-бальною системою за такими
критеріями:

-    творчий, новий підхід до висвітлення обраної теми;
- естетичність та якість художнього оформлення виконаних експонатів ручної

роботи;



- художня цінність творчих робіт, актуальність та відповідність поставленій темі
творчої роботи.

3.3. Переможці обираються членами Комісії шляхом відкритого голосування. У
випадку рівності голосів голос Голови Комісії є визначальним.

3.4. Усі рішення Комісії оформлюються протоколами. Рішення Комісії є
остаточними та оскарженню не підлягають. Оцінювальні листи та коментарі Комісії є
конфіденційною інформацією, не демонструються та не видаються учасникам.

3.5. Організаційний комітет формує список Учасників та передає на розгляд
Комісії.

3.6. Оргкомітет не несе відповідальності за рішення Комісії та за присудження
місць учасникам.

4. Порядок та правила проведення Конкурсу

4.1. Термін проведення Конкурсу:
Термін проведення Конкурсу передбачено з 20.03.2023 року до 19.05.2023 року.

4.2. Етапи Конкурсу:
Конкурс проводиться в кілька етапів:

– відбірковий: заочний та дистанційний, збір та реєстрація творів Учасників
(20.03.2023 – 07.05.2023);

– фінальний: оцінка, визначення переможців (08.05.2023 – 19.05.2023);
– церемонія нагородження (01.06.2023).

Терміни проведення Конкурсу, в тому числі будь-якого з його етапів, можуть
бути змінені рішенням Оргкомітету.

4.3. Конкурс проводиться у трьох вікових категоріях:
- молодша: від 5 до 9 років включно;
- середня: від 10 до 13 років включно;
- старша: від 14 до 17 років включно.

Вік учасників обчислюється на день проведення Конкурсу.

4.4. Учасники:
У Конкурсі беруть участь діти, визначених умовами Конкурсу вікових категорій,

з сімей адвокатів України та адвокатів іноземних держав, які відповідно до Закону
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» набули право на заняття
адвокатською діяльністю в Україні (де хоча б один з батьків є таким адвокатом).

4.5. Умови участі:
Конкурс проводиться за напрямом художньої творчості – малюнок.
Конкурсні роботи мають відповідати темі Конкурсу.
Приймаються лише індивідуальні оригінальні авторські роботи, що відповідають

умовам Конкурсу.



Учасник Конкурсу має право надсилати не більше трьох творів.
Заяви на участь у конкурсі та твори Учасників надсилаються у заповненому

вигляді українською мовою (відскановані) на адресу електронної пошти
advokatskalira@gmail.com до 07.05.2023 року включно. У випадку необхідності (віку)
заявку заповнює батько/мати дитини.

Форма заявки є додатком до цього Положення.
Заяви, які заповнені неправильно або неповністю та які містять недостовірну

інформацію, не розглядаються. Заявники несуть повну відповідальність за надіслані на
Конкурс матеріали.

Копія свідоцтва про народження (або паспорт) учасника та заява-згода батьків на
обробку персональних даних додаються до заяви на участь у конкурсі.

У правому кутку малюнка міститься паспорт конкурсної роботи з обов’язковою
інформацією:

- ПІБ автора без скорочень;
- вік автора;
- назва роботи;

Вимоги до робіт учасників конкурсу:
- Малюнки повинні бути виконані без допомоги батьків або педагогів;
- Розміри малюнків не обмежуються;
- На Конкурс подають малюнки виконані на будь-якому матеріалі (ватман,

картон, полотно і т.д.) і в будь-якій техніці малювання (масло, акварель, туш,
кольорові олівці, крейда і т.д.)

- Роботи не потрібно оформлювати рамкою, наклейками тощо.

Малюнки надсилаються у сканованому вигляді (або їх фотокопія) на адресу
електронної пошти advokatskalira@gmail.com до 07.05.2023 року включно разом з
заявою на участь у конкурсі.

Вимоги до фото робіт – надсилати лише якісні фото, без сторонніх предметів,
осіб, знаків чи символів на ньому, з докладним описом в назвах файлів: авторське
найменування роботи-розміри в см; -ім’я, прізвище, вік. (Приклад: Нова Україна,
10х40, Олександр Боровий, 8 р).

Наданням авторської роботи (твору образотворчого мистецтва – об’єкта права
інтелектуальної власності) на Конкурс автор (виконавець) підтверджує цілковиту згоду
з умовами та вимогами Конкурсу, а також надає свою безумовну безвідкличну згоду на
передачу Комітету майнових авторських прав щодо кожної з поданих на Конкурс робіт,
в тому числі, але не обмежуючись:

• право на використання об’єкта(ів) права інтелектуальної власності;
• виключне право дозволяти або забороняти використовувати об’єкт(и)

права інтелектуальної власності;
• виключне право перешкоджати неправомірному використанню об’єкта(ів)

права інтелектуальної власності, у тому числі забороняти таке використання;
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• а також інші права щодо використання об’єкта(ів) права інтелектуальної
власності, які існують на сьогодні або будуть існувати у майбутньому.

Виключне право на використання об’єкта(ів) права інтелектуальної власності
дозволяє Комітету використовувати його(їх) у будь-якій формі і будь-яким способом та
без будь-яких додаткових умов чи погоджень автора.

Зокрема, але не виключно, авторські роботи в електронному вигляді можуть
використовуватися Комітетом для виготовлення друкованої продукції та тиражування
під час організації в Україні та за кордоном конференцій, семінарів, нарад,
презентацій, виставок, для реалізації на благодійних аукціонах, транслювання на
телебаченні тощо.

Учасник (шляхом подання заявки) підтверджує, що не претендує на отримання
від Комітету будь-якої грошової винагороди за створення (або участь в створенні)
об’єкта(ів) права інтелектуальної власності та/або використання Комітетом майнових
прав на такий(і) об’єкт(и) права інтелектуальної власності.

Надання авторської роботи (твору образотворчого мистецтва – об’єкта права
інтелектуальної власності) в рамках Конкурсу не тягне переходу права власності на
нього. Власником об’єкта(ів)  права інтелектуальної власності залишається автор.

Учасник Конкурсу гарантує, що надана на Конкурс робота виконана ним
особисто, а якщо надана Учасником інформація не відповідає дійсності, то Комітет не
несе жодної відповідальності за можливі порушення авторських та/або інших прав
третіх осіб.

5. Нагородження учасників Конкурсу та його фінансування

5.1. Фінансування Конкурсу здійснюється за рахунок коштів НААУ та
спонсорських коштів, а також з інших джерел.

5.2. Призові місця визначає Конкурсна комісія в кожній віковій категорії. Журі
має право: відзначати дипломами переможців кількох учасників конкурсу у всіх
вікових категоріях.

5.3. Результати Конкурсу оголошуються в день відкриття виставки з
представлених на конкурс робіт під час церемонії нагородження переможців.

Нагородження переможців Конкурсу відбувається в день святкування
Міжнародного дня дітей – 01.06.2023.

Переможці визначаються у кожній віковій категорії та категорії художнього рівня
і отримують дипломи першого, другого, третього ступенів.

5.4. Висвітлення та проведення результатів Конкурсу відбувається шляхом
розповсюдження інформації в засобах масової інформації для адвокатів та на ресурсах
мережі Інтернет.

5.5. Інформацію про Конкурс розміщують на офіційному веб-сайті НААУ, інших
офіційних ресурсах та сторінках соціальних мереж в інтернеті.

5.6. Відібрані роботи авторів увійдуть до творчої збірки, яка буде видана після
перемоги України.





Додаток 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ

У ВСЕУКРАЇНСЬКОМУ
КОНКУРСІ ДИТЯЧОГО МАЛЮНКА

«Перемога дитячих сердець»
ПІБ учасника

Вік автора

Назва твору

Матеріали (які використовувались в
роботі), розмір роботи
Адреса, контакти (батьків)

Згода одного з батьків (відповідь
підкреслити) *надається в сканованому
вигляді

Так/ні

Номер та дата видачі Свідоцтва про
право на заняття адвокатською
діяльністю (одного з батьків)
Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надаю згоду на
обробку зазначених у цій заяві особистих персональних даних
____________________________________________________________________

Дата заповнення заяви

УВАГА! Ксерокопія свідоцтва про народження (паспорта) учасника додається!


