
Положення 
про Конкурс дитячого малюнка 

«Охорона праці очима дітей»

Конкурс дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей» (далі — Конкурс) 
проводиться з нагоди відзначення Дня охорони праці в Україні у 2019 році. Це 
свято відзначається щорічно 28 квітня -  у Всесвітній день охорони праці, згідно з 
Указом Президента України від 18 серпня 2006 року № 685/2006. Конкурс 
проводиться як І етап (регіональний тур) Всеукраїнського конкурсу «Охорона 
праці очима дітей».

І. Мета і завдання проведення Конкурсу

1.1. Головною метою проведення Конкурсу є привернення уваги суспільства, 
зокрема дітей і молоді, до наявних проблем у сфері охорони праці.

I.2 Завдання конкурсу:

-  формування свідомої позиції молоді: щодо значення та місця здорових і 
безпечних умов праці в різних сферах суспільного життя;

-  акцентування уваги дітей та молоді як майбутніх працівників на виробничих 
небезпеках і ризиках;

-  профілактика виробничого травматизму за допомогою наголошення на 
важливості формування високої культури безпеки праці та оцінювання 
ризиків, що супроводжують трудову діяльність дорослих;

-  популяризація сучасних підходів до управління охороною праці, 
формування превентивної культури охорони праці;

-  активізація творчого потенціалу дітей і молоді, сприяння розвитку дитячої 
творчості;

-  виявлення, відбір та підтримка талановитої молоді.

II. Організація Конкурсу

2.1. Конкурс організовує і проводить ДП «СхідГЗК» за підтримки Східної 
об’єднаної організації профспілки.

III. Умови участі в Конкурсі

3.1. Учасниками Конкурсу є діти й молодь трьох вікових груп: 
перша група -  автори робіт віком від 6 до 10 років;
друга група -  автори робіт віком від 11 до 14 років; 
третя група -  автори робіт віком від 15 до 18 років.



3.2. Конкурс проводиться за напрямом художньої творчості -  малюнок.
3.3. Конкурсні роботи мають бути виконані за Тематикою охорони праці та 

промислової безпеки, а саме: безпечного ведення робіт у підрозділах ДП 
"СхідГЗК".

3.4. Приймають лише індивідуальні оригінальні авторські роботи, що 
відповідають умовам Конкурсу.

3.5. Роботи, надіслані на Конкурс, не рецензують та не повертають авторам. 
Наданням роботи на Конкурс автор підтверджує цілковиту згоду з умовами 
Конкурсу, а також згоду на публікацію твору (конкурсної роботи) без будь-яких 
претензій щодо авторського права в подальшому.

3.6. Роботи можуть бути використані ДП «СхідГЗК» для виготовлення 
друкованих матеріалів і тиражування, під час організації конференцій, семінарів, 
нарад, презентацій, виставок, для реалізації на благодійних аукціонах, 
транслювання на телебаченні та передачі до дитячих будинків, реабілітаційних 
центрів, соціальних закладів тощо.

IV. Вимоги до малюнків

4.1. Малюнки повинні відповідати таким вимогам:
4.1.1. На Конкурс подають малюнки у довільній графічній, живописній 

формах.
4.1.2. Роботи не потрібно оформляти рамкою, паспарту, наклейками тощо.
4.1.3. На зворотному боці кожної конкурсної роботи (або як додаток до 

роботи) необхідно зазначити розбірливо українською мовою:
- назву роботи;
- Прізвище, ім’я, дату народження автора;
- контактний телефон;
- сферу діяльності батьків;
- навчальний заклад.

V. Критерії оцінювання конкурсних робіт

5.1. Конкурсні роботи оцінюють за такими критеріями:
- відповідність роботи тематиці конкурсу;
- актуальність теми;
- практичне значення;
- втілення творчої ідеї та задуму автора;
- оригінальність та якість виконання;
- ступінь самостійності автора під час виконання роботи.

VI. Терміни проведення Конкурсу

6.1. Роботи направляються до відділу зв’язків із громадськістю і ЗМІ ДП "СхідГЗК" 
(вул. Першотравнева, 3, каб. 4, м. Жовті Води) до 20 лютого 2019 року.
6.2. Кращі роботи направляються до обласного управління держпраці до 01.03. 2019.
6.3. Відзначення переможців Конкурсу проводиться на День охорони праці в Україні 
(квітень 2019 року).

для довідок:
30-77, 095 2348091 Гожуляніна Тетяна Василівна, Начальник ВЗГ і ЗМІ


