
С В Я Т О Ш И Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А 

Н А К А З 

від 13 листопад 2018 року 

Про організацію та проведення конкурсу 
дитячого малюнку на тему: 
«Правосуддя очима дитини» 

№ 103/од 

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про судоустрій і статус суддів, Рішення Ради 
суддів України № 58 від 17.09.2018, 

НАКАЗУЮ: 

1. Організувати в Святошинському районному суді міста Києва з нагоди 
відзначення Дня працівників суду конкурс дитячого малюнку серед школярів 
шкільних закладів «Правосуддя очима дитини». 

2. Основні засади та умови проведення конкурсу 
Конкурс проводиться за напрямом художньої творчості - малюнок. 
Кожному учаснику конкурсу надається право особисто проявити свої 

творчі здібності. 
Учасниками конкурсу можуть стати діти віком від 6 до 14 років, які 

навчаються та проживають в Святошинському районі міста Києва. 
Учасники поділяються за наступними віковими категоріями: 
• від 6 до 10 років 
• від 11 до 14 років 
Некомерційний характер заходу (відсутність мети одержання прибутку). 
Рівноправність для всіх учасників заходу. 
Конкурс проводиться в період з 14.11.2018 по 13.12.2018 р. 
Оголошення про проведення конкурсу здійснюється шляхом 

оприлюднення відповідної інформації на офіційному веб-сайті суду на порталі 
«Судова влада України». 

Конкурсні малюнки передаються особисто або через уповноважених осіб, 
поштою чи кур'єрською службою на адресу Святошинського районного суду 
міста Києва (03148, м. Київ, вул. Якуба Коласа, 27-А) до 13.12.2018 року 
включно і після зазначеної дати прийматися не будуть. 



3. Вимоги до робіт (малюнків) учасників виставки-конкурсу: 
Робота повинна відповідати темі конкурсу. 
Розмір роботи має чітко визначений формат - А4 (210 х 297мм). 
Згортання та згинання конкурсних робіт не допускається. 
На зворотному боці конкурсної роботи державною мовою необхідно 

зазначити: 
• назву роботи; 
• прізвище, ім'я, по-батькові та вік автора; 
• місце навчання автора (назва навчального закладу, клас); 
• контактну інформацію (поштова адреса, телефон, е-таіі 

автора або його батьків (законних представників). 

4. Утворити конкурсну комісію щодо оцінювання малюнків учасників та 
визначення переможців конкурсу в такому складі: 

голова комісії: заступник голови суду П'ятничук І.В. 
члени комісії: суддя Жмудь В.О. 

суддя Коваль О.А. 
заступник керівника апарату суду Роганькова К.Л. 
старший секретар суду Гродецька В.Г. 
провідний спеціаліст Журавська Л.В. 
діловод Тихоненко Л.П. 

відповідальний секретар: секретар судового засідання Борей В.Г. 

Конкурсна комісія: 
- оцінює роботи учасників конкурсу; 
- проводить голосування, підбиття підсумків та оформлення 

результатів конкурсу; 
- присуджує нагороди за результатами конкурсу. 
Перед початком конкурсу члени комісії письмово засвідчують наявність 

або відсутність конфлікту інтересів. Члени комісії, які мають конфлікт 
інтересів, мають повідомити про це перед початком засідання і пояснити суть 
конфлікту інтересів. У разі виявлення фактів, що свідчать про конфлікт 
інтересів члена комісії, такий член комісії не бере участі в голосуванні. Якщо 
конфлікт інтересів виявлено після ухвалення комісією рішення про визначення 
переможців, таке рішення підлягає перегляду. 

Відповідальний секретар комісії: 
- бере участь у роботі комісії без права голосу; 
- забезпечує своєчасне заповнення оціночних відомостей для 

голосування; 
- забезпечує підбиття підсумків голосування комісії; 
- веде протоколи засідань комісії; 
- передає протоколи засідань та оціночні відомості для голосування 

після завершення конкурсу його Організатору. 



5. Визначення переможців конкурсу 
Остаточне визначення переможців конкурсу відбувається колегіально 

конкурсною комісією. 
Конкурсна комісія здійснює свою діяльність незалежно та 

неупереджено. 
До складу комісії входить голова комісії, члени комісії та 

відповідальний секретар. 
Результати оцінювання оформлюються шляхом заповнення оціночної 

відомості на кожну конкурсну роботу {додаток №1 до наказу) та зведеної 
оціночної відомості для підбиття підсумків конкурсу {додаток №2 до наказу). 

Конкурсною комісією буде визначено по 3 переможці в кожній віковій 
категорії. 

Оцінки (від 1 до 10 балів) виставляються членами конкурсної комісії за 
такими критеріями: 

в актуальність та повнота розкриття теми; 
• творчий підхід (забороняється копіювання та запозичення тем з 

відомих робіт тощо); 
• естетичність роботи; 
• яскравість та індивідуальність роботи. 

Оцінювання учасників конкурсу відбувається відповідно до набраних 
учасниками балів, які члени комісії відображають в індивідуальній оціночній 
відомості для голосування {додаток №1 до наказу). Бали, подані в 
індивідуальній оціночній відомості для голосування, підраховуються 
відповідальним секретарем у присутності керівника апарату суду (або особи, 
яка виконує його обов'язки) і заносяться у зведену оціночну відомість, де 
вказується загальна сума балів {додаток №2 до наказу). Учасник конкурсу, 
який набрав найбільшу кількість балів - є переможцем конкурсу у своїй віковій 
категорії. 

Результати проведення конкурсу оформлюються відповідальним 
секретарем протоколом засідання комісії за підсумками голосування. Протокол 
підписується головою, членами комісії, які брали участь у засіданні та 
відповідальним секретарем. 

6. Нагородження переможців 
Організатором конкурсу передбачені І, II та III призові місця у двох 

вікових категоріях, для яких передбачені подарунки від Організатора конкурсу. 
Переможці конкурси отримають дипломи та подарунки, придбані за 

благодійні кошти суддів та працівників апарату суду. 

Нагородження переможців відбудеться під час проведення виставки 
робіт учасників конкурсу 14.12.2018 в приміщенні Святошинського районного 
суду міста Києва. 

7. Додаткові умови конкурсу 
Організатор конкурсу залишає за собою право відхилити будь-яку 

роботу. 
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Для отримання переможцем нагороди Організатором конкурсу можуть 
бути запитані додаткові документи. 

Організатор конкурсу має право встановити додаткову номінацію або 
призове місце. 

Участь у конкурсі та подання учасником до суду малюнка означає 
безумовну згоду учасника з цим наказом та згодою суб'єкта персональних 
даних на обробку його персональних даних, наведеною нижче. 

Беручи участь у конкурсі та надаючи до суду малюнок, учасник 
засвідчує свою згоду на демонстрацію малюнку на виставці конкурсних робіт в 
приміщенні Святошинського районного суду міста Києва, а також розміщення 
малюнку на офіційному сайті суду на веб-порталі «Судова влада України» в 
розділах «Новини» та «Фотогалерея» у зв'язку з висвітленням даного заходу. 

Беручи участь у конкурсі, учасник надає дозвіл та погоджується, що 
його малюнок та персональні дані можуть бути оголошені та використані 
Організатором виключно у зв'язку з проведенням цього конкурсу. 

Організатор має право вносити зміни до цього наказу. 
Додаткова інформація щодо участі у конкурсі надається за номерами 

телефонів 407-93-23 та 236-29-21. 

ГОЛОВА СУДУ: 


