
 

 

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ 

конкурсу дитячої та юнацької творчості 

“ОБЕРИ ЧИСТЕ МАЙБУТНЄ”  

(тематика конкурсу: поводження з відходами) 

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), підприємств-перевізників побутових відходів у місті Києві, 

громадських організацій. 

Мета конкурсу: формування екологічної культури дітей та молоді, 

культури поводження з відходами, підвищення рівня обізнаності з питань 

екології міського середовища. 

Учасники конкурсу (конкурсанти): учні загальноосвітніх навчальних 

закладів та вихованці позашкільних навчальних закладів міста Києва. Участь у 

конкурсі є добровільною. 

Номінації конкурсу: 

- аплікація, колаж з відходів; 

- екологічний агітаційний плакат, банер, постер на тему роздільного 

збирання відходів; 

- сувенір, виріб «Вдихни нове життя в сміття»; 

- «Модні фішки» (виготовлення одягу та аксесуарів з відходів та 

вторсировини); 

- «Шалена кришечка» (виготовлення предметів побуту, картин, сувенірів, 

інше з пластикових кришечок). 

- «Європляха» (виготовлення виробів з жерстяних баночок та номерів 

нерозмитнених авто). 

Аплікація, колаж з відходів — вік конкурсантів 8-10 років, 11-13 років, ,  

індивідуальна робота. 

Робота повинна висвітлювати проблемні питання, або шляхи вирішення 

проблем у сфері поводження з  відходами у столиці. 

Робота повинна бути оформлена на паспарту, мати етикетку на 

зворотному боці із зазначенням українською мовою прізвища, повного імені 
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конкурсанта, віку, класу, назви  навчального закладу та контактного телефону. 

Формат А-1 - А-4, техніка виконання – довільна. 

Екологічний агітаційний плакат, банер, постер на тему роздільного 

збирання відходів - вік конкурсантів  14-16 років, індивідуальна (колективна) 

робота. 

Робота повинна висвітлювати шляхи вирішення проблем у сфері 

поводження з  відходами у столиці, мати текстову частину (гасло, лозунг, 

поклик), та агітувати до роздільного збирання відходів. 

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. 

Формат А-1 - А-3, техніка виконання – довільна. 

Сувенір, виріб “Вдихни нове життя в сміття”  — вік конкурсантів 8-10 

років, 11-13 років, індивідуальна (колективна) 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. 

«Модні фішки» (виготовлення одягу та аксесуарів з відходів та 

вторсировини) — 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. 

«Шалена кришечка» – виготовлення предметів побуту, картин, 

сувенірів, інше з пластикових кришечок. Вік конкурсантів 11-13 років, 14-16 

років, індивідуальна (колективна) робота. 

Робота повинна мати етикетку із коротким описом роботи, зазначенням 

українською мовою прізвища, повного імені конкурсанта, віку, класу, назви  

навчального закладу та контактного телефону. 

«Європляха» - виготовлення виробів з жерстяних баночок та номерів 

нерозмитнених авто - вік конкурсантів  14-16 років, індивідуальна (колективна) 

робота. 

Робота повинна мати етикетку із коротким описом роботи, зазначенням 

українською мовою 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, 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 брати 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, одягу, аксесуарів та 

предметів побуту). 

Порядок проведення конкурсу: 
Конкурс  триває з 05 березня 2019 року до 30 квітня  2019 року. 

Роботи на конкурс подаються не пізніше 30 квітня 2019 року разом з 

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

каб. 102, КП “Київкомунсервіс”, відділ екологічної політики, зв’язків з 

громадськістю та ЗМІ. 

Контактні телефони: (044) 594-77-11; (044) 594-77-14. 

Розгляд конкурсних робіт здійснюється конкурсною комісією, до складу 

якої входять організатор та партнери конкурсу, представники громадських 

організацій, також буде враховано голосування за роботи учасників на 

офіційному сайті КП «Київкомунсервіс» http://kks.kiev.ua/. 

Заохочення переможців конкурсу за номінаціями та віковими 

категоріями: 

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

два – ІІ та три – ІІІ місця. 

Аплікація, колаж з відходів - вік 8-10 років: І, ІІ, ІІІ місце; вік 11-13 років: 

І, ІІ, ІІІ місце. 

Екологічний агітаційний плакат, банер, постер - вік 14-16 років: І, ІІ, ІІІ 

місце 

Сувенір, виріб «Вдихни нове життя в сміття» - вік 8-10 років: І, ІІ, ІІІ 

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

«Модні фішки» - вік 8-10 років: І, ІІ, ІІІ місце; вік 11-13 років: І, ІІ, ІІІ 

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

«Шалена кришечка» – вік 11-13 років: І, ІІ, ІІІ місце; вік 14-16 років: І, ІІ, 

ІІІ місце. 

«Європляха» - вік 14-16 років: І, ІІ, ІІІ місце. 

У всіх номінаціях додаткове заохочення без призових місць. 

Інші умови: Екологічна лекція на тему поводження та роздільного 

збирання відходів, офіційне відкриття конкурсу, оголошення номінацій та умов 

конкурсу  відбудеться о 11:00. 12.03.2019 за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 9, 

в актовому залі Національного педагогічного університету ім. М. П. 

Драгоманова (блакитна зала). 

Підведення підсумків конкурсу та церемонія нагородження переможців 

відбудеться о 11:00. 14.05.2019 в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. 

Пирогова, 9, в актовому залі Національного педагогічного університету ім. М. 

П. Драгоманова (блакитна зала). 
 



 

 

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: Аплікація, колаж з відходів 

     

     

     

Номінація: Екологічний агітаційний плакат, банер, постер 

     

     

     

Номінація:  Сувенір, виріб «Вдихни нове життя в сміття» 

     

     

     

Номінація: «Модні фішки» 

     

     

     

Номінація: «Шалена кришечка» 

     

     

     

Номінація: «Європляха» 

     

     

     
 


