
ПОЛОЖЕННЯ 

всеукраїнського літературно-художнього Конкурсу «Мрії про Україну» - 

«Військова родина – вся Україна» для юних художників та поетів 

Мета та цілі конкурсу: формування у молодого покоління високої 

патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, 

турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і 

конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, 

незалежності України, сприяння становленню її як правової, демократичної, 

соціальної держави. Сприяння формуванню у молоді  повазі до подвигу воїнів 

АТО/ООС та почуття причетності до історії Вітчизни.  Укріплення 

стійкого інтересу до минулої та теперішньої історії Вітчизни, та 

збереженню культурно - історичної спадковості поколінь, виявлення, 

підтримки та розвиток самих енергійних, які мають талант, значні 

досягнення в галузі літературно художньої творчості. Однією з 

найважливіших цілей є сприяння в подаванні стресу  та втоми українських 

воїнів на передовій і в тилу через долучення до літературно-художньої 

творчості молоді. 

- пошук талановитої молоді та дітей; 

- сприяння в роботі та  розвитку професійних творчих виконавців; 

- знайомство з кращими молодими поетами та художниками, встановлення 

творчих контактів; 

- заохочення української творчої молоді, дітей та підлітків до сучасного 

художнього та поетичного  мистецтва; 

- популяризація в Україні різних напрямків національного та світового 

мистецтва в художній та поетичній сфері; 

- підвищення позитивного іміджу України в світі, як Держави з високим 

інтелектуальним та творчим рівнем.  

 Порядок і термін проведення конкурсу.  

Конкурс буде проходити в 2 етапи. 

Перший етап Конкурсу - всі роботи направляються в електронному 

вигляді організаторам. Вірші і малюнки будуть присвоєні номери, номер 

учасник отримує у зворотному листі після реєстрації. Роботи будуть 

перевірені на плагіат і розділяться по віковим групам. 

Всі роботи (вірші та малюнки) розмістяться на сайті для інтернет 

голосування. За результатами рейтингового голосування найкращі 

вісімнадцять робіт будуть відображуватися на головній сторінці сайту «Мрії 

про Україну» - «Військова родина – вся Україна» згідно вікових груп.  

Увага! Оригінал малюнка додатково відправляється до головного 

офісу ГО «Спілка ветеранів АТО» 61020, м. Харків, м-н Свободи б. 5, 

Держпром, 6 під, 1 поверх, офіс 19. Телефон для довідок 073-132-00-52, 



099-04-86-296, 067-992-07-25. Усі малюнки після проведення Конкурсу 

будуть передані в діючі військові частини.  

Перший етап Конкурсу проводиться з 1 червня до 1 вересня 2020 року. 

Другий етап – це проведення виставки малюнків та нагородження 

переможців Конкурсу, 160 найкращих робіт, які наберуть більшу кількість 

інтернет голосів увійдуть до  Збірки «Мрій про Україну» - «Військова родина 

– вся Україна». З цього числа робіт Головне журі визначить по 3 переможці 

за віковими групами, які отримують додаткові подарунки від спонсорів.  

Урочиста церемонія нагородження відбудеться наприкінці жовтня 2020 

року. Буде транслюватися в медійному просторі. Час та місце проведення 

буде повідомлено додатково. (Листи-запрошення переможці отримують на 

електронні адреси та інформація ДОДАТКОВО буде розмішена на головній 

сторінці сайту «Мрії про Україну – «Військова родина – вся Україна» ). 

Умови участі в Конкурсі: 

- на Конкурс надається вірш або малюнок на тему: патріотизм, історія 

України, захист вітчизни; дружба або любов, яка спрямована на захист 

вітчизни;  

- в Конкурсі мають право прийняти участь школярі та молодь віком від 6 

до 21 року; 

- Конкурс буде поділений на вікові категорії, з яких буде визначатися 

переможець. Інформація про хід проведення Конкурсу буде розміщена 

на сайті «Мрії про Україну» - «Військова родина – вся Україна». 

- реєстрація проходить на сайті всеукраїнського Конкурсу «Мрії про 

Україну» - «Військова родина – вся Україна»; 

- при реєстрації необхідно чітко та правильно указати необхідні анкетні 

данні; 

- за участь у Конкурсі здійснюється оплата електронним платежем у 

розмірі 100 гривен згідно вказаних реквізитів; 

- кількість віршів і малюнків від однієї особи не обмежено, але кожна 

робота реєструється та сплачується окремо; 

- розмір вірша не повинен привішувати 50 строк, и надаватися в форматі 

Word; 

- малюнок треба завантажувати у pdf; 

- приймаються лише індивідуальні оригінальні авторські роботи, що 

відповідають умовам Конкурсу; 

- роботи, надані на Конкурс, не рецензуються та не повертаються 

авторам. Наданням роботи на Конкурс автор підтверджує повну згоду з 

умовами Конкурсу, а також згоду на публікацію твору (конкурсної 

роботи) без будь-яких претензій щодо авторського права; 



- роботи можуть бути використані в редакціях журналів для 

виготовлення друкованих матеріалів та тиражування, висвітлені на 

ветеранських сайтах, при організації конференцій, семінарів, нарад, 

презентацій, виставок для реалізації на благодійних аукціонах, 

транслюванні на телебаченні, а також для передачі до військових 

частин ЗСУ, НГУ, МВС, СБУ та Воїнам-Захисникам на Сході України 

та реабілітаційні центри; 

- ОБОВ’ЯЗКОВА УМОВА! Оригінали малюнків надсилати до 

головного офісу ГО «Спілка ветеранів АТО», якщо малюнок – 

переможець не буде надісланий листом, робота не зможе прийняти 

участь у фіналі Конкурсу; 

- малюнки які відправлятимуться листом до головного офісу ГО «Спілка 

ветеранів АТО» на зворотному боці кожної конкурсної роботи (або 

додатком до роботи) необхідно зазначити українською мовою: 

прізвище, ім'я, по батькові та дату народження автора; назва 

навчального закладу, який представляє учасник, контактний телефон та 

електронну адресу; 

- до участі у Конкурсі не допускаються роботи, які не відповідають 

умовам, що визначені цим положенням; 

- роботи які будуть надходити пізніше зазначеного терміну, участь в 

Конкурсі не прийматимуть; 

- нагородження відбудеться після закінчення Конкурсу, переможці 

отримують Збірку віршів «Мрії про Україну» -  «Військова родина – 

вся Україна» та інші нагороди від ветеранів – учасників АТО/ООС; 

- з кожної вікової групи 3 переможці отримують додаткові подарунки від 

спонсорів;  

- Переможці, які не зможуть прийняти участь у урочистому заході, 

отримує Збірку «Мрії про Україну» - «Військова родина – вся Україна» 

поштою.  

Учасники конкурсу 

-1 гр. учні 1-5 класів. 

- 2 гр. учні 6-11 класів. 

-3 гр. учні вищих навчальних закладів студенти, курсанти. 

Оргкомітет конкурсу:  

ГО «Спілка ветеранів АТО» 

ГО «ХОГО «Дружини ветеранів АТО» 

БО «БФ «Допомога ветеранам АТО/ООС» 



Отримані кошти будуть витрачені на друк Збірки «Мрії про 

Україну» - «Військова родина – вся Україна» та на організацію 

Конкурсу, на організацію процесу передачі отриманих робіт до бойових 

частин на фронті. 

 Звіт про витрачені кошти надається за завершенням Конкурсу та по 

закінченні процесу передачі робіт бійцям на фронті (орієнтовно - у 

листопаді). 

 

Робота оргкомітету по визначенню учасників та переможців 

безкоштовна.  

Поштова адреса: 61020, м. Харків, м-н Свободи б. 5, Держпром, 6 

під, 1 поверх, офіс 19.  

Телефон для довідок 073-132-00-52, 099-04-86-296, 067-992-07-25. 

 


