
Додаток 

 до наказу управління освіти,  

 молоді та спорту   від 02.02.12 № 101 

Умови  щодо організації та проведення 

Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості „Податки очима дітей" 
Конкурс проводиться з 1 січня до 30 вересня 2012 року у три етапи: 

І етап – районний рівень; 

ІІ етап – регіональний рівень; 

ІІІ етап – Всеукраїнський рівень. 

Для участі у Конкурсі залучаються учні загальноосвітніх навчальних 

закладів двох вікових категорій: 

I категорія:  станом на 1 січня 2012 року виповнилося 9-11  років;  

           II категорія: станом на 1 січня 2012 року виповнилося 12 -15 років. 

Конкурс проводиться за такими напрямами дитячої творчої діяльності з 

податкової тематики: художні твори, твори декоративно - прикладного 

мистецтва та літературні твори. 

За результатами І етапу Конкурсу органи ДПС районного рівня 

виготовляють відповідні дипломи для відзначення переможців, які посіли ІІ та 

ІІІ місця. При цьому роботи, що посіли І місця у кожній віковій категорії за 

трьома напрямами, до 15 квітня передаються до регіональних органів ДПС для 

участі у другому етапі Конкурсу. 

Автори робіт, які посіли І місця у кожній віковій категорії за 

визначеними напрямами на першому етапі Конкурсу, стають лауреатами 

регіонального рівня, а виготовлені для їх відзначення регіональними ДПА 

дипломи передаються до органів ДПС районного рівня. Їх вручення 

відбувається лише після відзначення лауреатів та переможців конкурсу на 

Всеукраїнському рівні. 

Переможців, які посіли ІІ та ІІІ місця, органи ДПС районного рівня 

відзначають самостійно виготовленими дипломами.   

Другий етап Конкурсу проводиться протягом травня. Організацію та 

проведення Конкурсу здійснюють підрозділи масово-роз'яснювальної 

роботи та звернень громадян регіональних органів ДПС.  

До 15 травня роботи переможців другого етапу, які посіли І місця за 

трьома напрямами у кожній віковій категорії, направляються для участі у 

третьому етапі Всеукраїнського конкурсу до ДПС України. 

Аналогічно попередньому етапу автори робіт, які посіли І місця на 

другому етапі, стають лауреатами Всеукраїнського рівня. 

Нагородження лауреатів Всеукраїнського рівня здійснюється 

спеціальними дипломами, виготовленими за встановленою формою ДПС 

України та переданими до регіонального органу ДПС. 

Регіональні органи ДПС відзначають переможців, які посіли ІІ та ІІІ 

місця, самостійно виготовленими дипломами, а тих, хто зайняв І місця – 

дипломами лауреатів, отриманими від ДПС України, лише після 

відзначення  лауреатів та переможців конкурсу на Всеукраїнському рівні.  

Третій етап Конкурсу проводить ДПС України у ІІІ кварталі 

поточного року. 

На кожному етапі Конкурсу створюється компетентне журі з 



представників освітянської галузі, засобів масової інформації, 

мистецтвознавців та працівників ОДПС, його склад затверджується 

керівництвом органу ДПС. 

Члени журі на районному та регіональному рівнях обирають 

переможців (І, ІІ та ІІІ місця) у кожній віковій категорії за зазначеними 

напрямами. 

Слід звернути увагу, що у Конкурсі не можуть брати участь діти 

працівників органів ДПС, а також діти будь-яких інших осіб, які мають 

відношення до організації та / чи проведення Конкурсу. 

Крім того, роботи, надіслані на Конкурс, не рецензуються та не 

повертаються авторам. Наданням роботи на Конкурс автор підтверджує 

повну згоду з його умовами, а також згоду на публікацію твору 

(конкурсної роботи) без будь-яких претензій щодо авторського права у 

подальшому. Роботи можуть бути використані органами ДПС для 

передачі у дитячі будинки, реабілітаційні центри, соціальні заклади, 

виставки тощо. 


