
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про конкурс дитячих малюнків «Справедливий суд очима дітей» 

 

І. Загальні положення 

1. Безпосередню організацію та проведення конкурсу дитячих малюнків 

«Справедливий суд очима дітей» (далі за текстом – конкурс малюнків) у рамках 

відзначення 30-ї річниці утворення системи господарських (арбітражних) судів 

України здійснює Господарський суд Кіровоградської області.  

 

2. Метою конкурсу малюнків є популяризація судової системи України, 

розвиток художньо-творчих здібностей у дітей та правове виховання 

підростаючого покоління. 

 

3. Інформація про умови проведення конкурсу малюнків, а також його 

результати, розміщуються на офіційному порталі «Судова влада України» на 

сторінці Господарського суду Кіровоградської області у розділі «Новини» та на 

офіційній сторінці суду в мережі Facebook. 

 

4. До участі в конкурсі малюнківзапрошуютьсяусі діти, які бажають взяти 

участь у конкурсі, без вікового обмеження. 

 

5. Конкурс малюнків проводиться у період з 19 квітня по 25травня 2021 року 

включно: 

 з 19 квітня по 14 травня 2021 року учасники конкурсу 

надсилають/надають малюнки до господарського суду; 

 з 17 по 24 травня 2021 року – голосування на офіційній сторінці суду в 

мережі Facebook шляхом проставляння лайків (вподобайок♥). 

До голосування запрошуються усі бажаючі, які повинні поставити лайк 

внизу під фотом малюнка, який найбільше сподобався. 

 

6. Від кожного учасника приймається одна робота, яка по завершенню 

конкурсу не повертається. 

 

7. Творчі роботи (фотографії малюнків) розміщуються у соціальній мережі 

Facebook на сторінці господарського суду для голосування та визначення 

переможця. 

 

ІІ. Правила щодо оформлення малюнків 

1. Малюнок маєрозкривати запропоновану тему. 

2. Стиль малювання – довільний: живопис, графіка тощо. 

3. Техніка малювання – довільна, виконана фломастерами, олівцями, 

олійними, акварельними фарбами чи гуашшю.  



4. Українською мовою розбірливо вказати: 

1) на титульній стороні малюнку в правому нижньому кутку: 

 ім’я та прізвище автора малюнка; 

 його вік; 

 місце проживання; 

 

2) на зворотній стороні роботи: 

 поштову адресу (електронну адресу) для зв’язку; 

 контактний телефон одного з батьків. 

 

ІІІ. Додаткові положення 

1. Всі надіслані на конкурс малюнки стають власністю організатора 

конкурсу.  

 

2. Творчі роботи (малюнки) можна надсилати/надавати до Господарського 

суду Кіровоградської області не пізніше 14 травня 2021 року: 

 поштою на адресу:25022, Кіровоградська область, м. Кропивницький, 

вул. В’ячеслава Чорновола, 29/32, на конверті обов’язково зазначити «Для 

пресслужби»; 

 на електронну адресу прессекретаря господарського суду 

tanya.volo@ukr.net; 

 нарочно до загального відділу (канцелярії) господарського суду: м. 

Кропивницький, вул. В’ячеслава Чорновола, 29/32, 1 поверх (канцелярія суду). 

 

3. За результатами голосування 25 травня 2021 року будуть визначені 

переможці.  

 

4. Інформацію про переможців конкурсу малюнків буде розміщено на 

сторінці Господарського суду Кіровоградської області у розділі «Новини» та на 

офіційній сторінці суду в мережі Facebook– 25 травня 2021 року. 

Уважно слідкуйте за нашими новинами! 

 

5. Переможців конкурсу буде відзначено дипломами та призами. Місце та 

порядок вручення заохочувальних подарунків буде додатково повідомлено 

переможцям конкурсу пресслужбою суду. 

У разі, коли переможці не матимуть змоги прибути на нагородження, 

дипломи та призи будуть направлені їм засобами поштового зв’язку на їхні 

адреси, зазначені на зворотній стороні малюнків. 

 

6. Роботи переможців конкурсу будуть виставлені 27 травня 2021 року на 

виставці у Господарському суді Кіровоградської області. 

Запрошуємо усіх бажаючих дітей до участі в конкурсі та бажаємо 

учасникам творчого натхнення і успіху! 

З приводу будь-яких питань щодо участі в конкурсі малюнків можна звертатися до 

прессекретаря суду Тетяни Бабич 

тел. 066 843 31 11 або писати на електронну пошту - @tanya.volo@ukr.net 
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