
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Директор комунального 

підприємства  виконавчого 

органу Київради (Київської 

міської державної 

адміністрації) 

“Київкомунсервіс” 

 
 

 

_______________ Є. Русін 

ПОГОДЖЕНО  

Директор Департаменту 

житлово-комунальної  

інфраструктури виконавчого 

органу Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) 
 

 

 

_____________ Д. Новицький 

ПОГОДЖЕНО 

  Директор Департаменту 

освіти і науки, молоді та 

спорту виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської державної 

адміністрації) 
 

 

 

__________ О.  Фіданян  

 

 

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ 

конкурсу дитячої та юнацької творчості 

“ОБЕРИ ЧИСТЕ МАЙБУТНЄ ”  

(тематика конкурсу: поводження з відходами, охорона та збереження 

біорізноманіття) 

Організатор конкурсу: Комунальне підприємство  виконавчого органу 

Київради (Київської міської державної адміністрації) “Київкомунсервіс” 

За сприяння: Департаменту житлово-комунальної інфраструктури 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Київської міської 

ради (Київської міської державної адміністрації), підприємств-перевізників 

побутових відходів у місті Києві, Національного природного парку 

“Голосіївський”, КП “Київський міський Будинок природи”. 

Мета конкурсу: формування екологічної культури дітей та молоді, 

підвищення рівня обізнаності з питань поводження з відходами, охорони і 

збереження біорізноманіття. 

Учасники конкурсу (конкурсанти): учні навчально-виховних закладів 

міста Києва. 

Номінації конкурсу: 

- малюнок; 

- сувенір “Друге життя відходам”; 

- еко-сумка (альтернатива одноразовій тарі та упаковці); 

- відеоробота. 

Малюнок — вік конкурсантів 8-10 років, 11-13 років, 14-16 років,  

індивідуальна робота. 

Робота повинна висвітлювати проблемні питання у сфері поводження з  

відходами у столиці,  охорони і збереження біорізноманіття. 

Формат А-4, А-3, техніка виконання -довільна. 

Робота повинна бути оформлена на паспарту, мати етикетку на 



зворотному боці із зазначенням українською мовою прізвища, повного імені 

конкурсанта, віку, класу, назви  навчального закладу та контактного телефону. 

Сувенір “Друге життя відходам”  — вік конкурсантів 8-10 років, 11-13 

років, індивідуальна робота. 

Робота повинна бути виготовлена із матеріалів, які вже використовувались 

в побуті, мати естетичне або практичне, багаторазове застосування. 

Робота повинна мати етикетку із зазначенням українською мовою 

прізвища, повного імені конкурсанта, віку, класу, назви навчального закладу та 

контактного телефону. 

Еко-сумка (альтернатива поліетиленовим пакетам) — вік конкурсантів   

8-10 років, 11-13 років, 14-16 років, індивідуальна робота. 

Робота повинна бути виготовлена із будь-яких придатних для цього 

матеріалів, мати практичне застосування та відрізнятися креативністю і 

винахідливістю. Техніка виконання — довільна.  

Робота повинна мати етикетку із зазначенням українською мовою 

прізвища, повного імені конкурсанта, віку, класу, назви  навчального закладу та 

контактного телефону. 

 

Відеоробота (відеосюжет, відеоролик, анімаційний ролик тощо) - вік 

конкурсантів   11-13 років, 14-16 років, індивідуальна робота. 

Робота повинна висвітлювати проблемні питання відходів у столиці, 

пропаганду (систему) роздільного збору побутових відходів, або шляхи 

вирішення проблеми поводження з відходами.  

Хронометраж – від 15 секунд (мінімально) до 5 хвилин (максимально). 

Формат – AVI, DVD. MPEG-4 (MP 4). 

Робота подається на електронному носії із зазначенням назви роботи, 

обраної тематики, прізвища, повного імені конкурсанта, віку, класу, назви  

навчального закладу та контактного телефону. 

При наданні робіт конкурсанти передають організатору конкурсу всі 

права на роботи виготовлені (створені)  в процесі участі у конкурсі, в тому числі 

право на володіння, користування, розпорядження та розповсюдження в рамках 

інформаційно-просвітницької кампанії з питань поводження з відходами, 

охорони і збереження біорізноманіття, в порядку встановленому Цивільним 

кодексом України. Конкурсант в момент подачі заявки підтверджує законність 

набуття права власності Організатора конкурсу на зазначені роботи. 

У випадку порушення конкурсантами вимог чинного законодавства 

України (в тому числі, але не виключено, авторських або суміжних прав) винні 

особи несуть відповідальність відповідно до Законів України. 

Кожен конкурсант має право приймати участь лише у своїй віковій 

категорії та представити на конкурс не більше 3-х робіт.  

 

Критерії оцінювання робіт: 

- висвітлення актуальності тематики, повнота її розкриття; 



- креативність, нестандартний підхід до виконання роботи; 

- якість виконання поданих на конкурс матеріалів; 

- можливість використання у побуті (для сувенірів). 

Порядок проведення конкурсу: 
Конкурс  триває з 01 лютого 2016 року до 08 квітня  2016 року. 

Роботи на конкурс подаються не пізніше 08 квітня 2016 року разом з 

оформленою заявкою (додаток А) за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23,    

каб. 102, КП “Київкомунсервіс”, відділ зв’язків з громадськістю та 

впровадження екологічних проектів. 

Контактні телефони: (044) 594 77 11, (044) 531 96 77. 

Розгляд конкурсних робіт здійснюється конкурсною комісією, до складу 

якої входять організатор та партнери конкурсу. 

Заохочення переможців конкурсу за номінаціями та віковими 

категоріями: 

Місця встановлюються відповідно до кожної номінації та віку: одне – І, 

два – ІІ та три – ІІІ місця. 

Малюнок - вік 8-10 років: І, ІІ, ІІІ місце; вік 11-13 років: І, ІІ, ІІІ місце, вік 

14-16 років: І, ІІ, ІІІ місце. 

Сувенір “Друге життя відходам” - вік 8-10 років: І, ІІ, ІІІ місце; вік 11-13 

років: І, ІІ, ІІІ місце. 

Еко-сумка (альтернатива поліетиленовим пакетам) - вік 8-10 років: І, ІІ, ІІІ 

місце; вік 11-13 років: І, ІІ, ІІІ місце; вік 14-16 років: І, ІІ, ІІІ місце.  

Відеоробота – вік 11-13 років: І, ІІ, ІІІ місце; вік 14-16 років: І, ІІ, ІІІ місце. 

Малюнок; сувенір “Друге життя відходам”; еко-сумка (альтернатива 

поліетиленовим пакетам); відеоробота - додаткове заохочення без призових 

місць. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК А 

 

 

ЗАЯВКА  
на участь у конкурсі дитячої та юнацької творчості 

«Обери чисте майбутнє» 
______________________________________________________________________ 

(повна назва навчального закладу, адміністративний район м. Києва) 
 

 

№

п/

п 

Прізвище, ім’я 

у родовому відмінку 
Вік 

Клас, 

назва гуртка 

Контактний телефон,   

 телефон керівника 

(гуртка/класу) 

Номінація: МАЛЮНОК 

     

     

     

     

     

     

     

Номінація: СУВЕНІР “ДРУГЕ ЖИТТЯ ВІДХОДАМ” 

     

     

     

     

     

     

     

Номінація:  ЕКО-СУМКА 

     

     

     

     

     

     

     

Номінація: ВІДЕОРОБОТА 

     

     

     

     

     

     

     
 


