Державної служби статистики, Митної служби, Пенсійного фонду, Державної
аудиторської служби, банківських установ, страхових організацій, підприємств оціночної
діяльності;
 допомога молоді стати успішними людьми і чесно виконувати свої податкові
обов’язки.
УЧАСНИКИ КОНКУРСУ
До участі у Конкурсі запрошуються учні 11 класів загальноосвітніх навчальних
закладів та вчителі шкіл.
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
Організація та проведення Конкурсу здійснюється кафедрою бухгалтерського обліку,
оподаткування і аудиту Житомирського національного агроекологічного університету та
відділом комунікацій управління організації роботи Головного управління ДФС у
Житомирській області.
Конкурс проводиться протягом листопада 2017 - лютого 2018 року у три етапи:
I етап – інформування учасників про порядок проведення Конкурсу, умови участі у
ньому та вимоги до робіт.
Інформування здійснюється через освітні заклади, засоби масової інформації, сайти,
електронні пошти, субсайт ГУ ДФС в Житомирській області та інші засоби зв’язку
(листопад 2017 року);
II етап – творчий процес – виконання завдань конкурсу (написання робіт, розробка
презентацій ( грудень 2017 року - січень 2018 року);
III етап – робота конкурсної комісії, визначення та оголошення результатів,
нагородження переможців Конкурсу (лютий 2018 року).
УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСІ
Участь в конкурсі приймають всі учасники, які виконали і направили творчі роботи в
конкурсну комісію в період з 1 грудня 2017 року по 31 січня 2018 року за однією або
декількома нижченаведеними номінаціями:
Номінація 1. Якби керівником Державної фіскальної служби був(ла) я - на тему «Три
кроки покращення роботи Державної фіскальної служби і три кроки ДФС назустріч
бізнесу».
Номінація 2. Творча науково-практична робота на тему «Податки – це гроші, які
повертаються кожному громадянину України».
Номінація 3. Віршовані твори про податки.
Номінація 4. В прозі про податки (оповідання, новела, стаття, нарис, інтерв’ю, байка,
казка, біографія, гумореска, есе, фейлетон тощо).
Номінація 5. Про податки у фарбах (малюнки, плакати).
Номінація 6. Роботи про податки (рекламні, анімаційні, мультимедійні, художні),
створені за допомогою комп’ютерної графіки (растрової, векторної, фрактальної,
тривимірної).
Номінація 7. Уроки про податки (конкурс для вчителів).
Номінація 8. Вільна тема: «Виконання податкового обов’язку і використання податків
для формування добробуту громадян очима випускника (вчителя) школи».
Конкурсні роботи приймаються нарочно, поштою або засобами електронного зв’язку
на e-mail, крім номінації 5 «Про податки у фарбах (малюнки, плакати)», де роботи
подаються в оригіналі, за:

поштовою адресою: 10008, м. Житомир, Старий бульвар, 7, кімната 98
факультету обліку та фінансів, кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту;

електронною адресою: morozyy@ukr.net.
Довідки щодо участі у конкурсі і надходження робіт надаються за телефонами:
063-816-31-92 – Мороз Юлія Юзефівна;
073-12-66-140 – Цаль-Цалко Юзеф Сигізмундович.

ВИМОГИ ДО КОНКУРСНИХ РОБІТ
Вимоги до творчих робіт за номінаціями 1, 2, 3, 4, 7, 8:

роботи виконуються в письмовій формі і повинні відповідати загальній тематиці
– податкова система України;

розмір роботи не повинен бути більше 4 сторінок друкованого тексту формату
А4, шрифт Times New Roman, 14 кегль, інтервал 1,5, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм,
верхнє і нижнє – по 20 мм;

роботи, які подаються в друкованому вигляді, разом з титульним аркушем
повинні бути пронумеровані і зшиті.
Вимоги до творчих робіт за номінаціями 5, 6:

роботи виконуються у довільній формі (живописній або за допомогою
комп’ютерної графіки);

кількість і формат малюнків, плакатів тощо в оригіналі, які подаються
одним учасником не обмежується (копії живописних робіт і виконаних на
комп’ютері не приймаються);

демонстративні форми творів (комп’ютерна графіка) подаються в
електронному вигляді з часом демонстрації не більше 5 хвилин з відповідними
поясненнями на паперовому або електронному носії;
Роботи за всіма номінаціями, подані на конкурс, повинні мати титульну
сторінку, на якій зазначаються:
- номінація;
- назва роботи;
- прізвище, повне ім’я та по-батькові учасника;
- дата і рік народження;
- адреса проживання;
- найменування і адреса школи;
- контактні дані (електронна пошта - e-mail та телефон) для зворотнього
зв’язку.
ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ КОНКУРСУ
Для підведення підсумків Конкурсу створюється конкурсна комісія за участю
представників Житомирського національного агроекологічного університету, ГУ ДФС у
Житомирській області, Громадської ради при ГУ ДФС у Житомирській області,
Житомирського обласного об’єднання Громадської організації «Спілка економістів
України».
Конкурсна комісія розглядає роботи учасників і формує рейтингові списки для
визначення переможців за кожною номінацією. Кількість переможців за кожною
номінацією та їх місця, а також роботи, не допущені до конкурсу, визначаються
конкурсною комісією.
При підведенні підсумків конкурсу робіт конкурсна комісія керується такими
критеріями:
- актуальність та повнота розкриття тематики Конкурсу;
- творчий підхід (відсутність копіювання та запозичення тексту тощо);
- стилістичний виклад та естетичний вигляд роботи.
Результати засідання конкурсної комісії оформлюються відповідними протоколами,
які підписують усі члени комісії. Рішення конкурсної комісії є остаточним і оскарженню
не підлягає.
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