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Про затвердження Положення
про проведення у Вінницькому
апеляційному адміністративному
суді щорічного конкурсу на кращий
судовий репортаж серед представників
громадськості та засобів масової інформації
«МедіаРгоВ» судових подій»

З метою належної організації роботи Вінницького апеляційного
адміністративного суду під час проведення щорічного конкурсу на кращий
судовий репортаж серед представників громадськості та засобів масової
інформації «МебіаРгой» судових подій», який буде відбуватися у ВААС
НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про проведення у Вінницькому апеляційному
адміністративному суді щорічного конкурсу на кращий судовий репортаж серед
представників громадськості та засобів масової інформації «МебіаРгой» судових
подій».
2. Відділу забезпечення діяльності Голови суду та його заступника довести цей
наказ до відома відповідальних за його виконання осіб.
3. Контроль за виконанням цього наказу залищаю за собою.

Голова суду

В.Кузьмишин

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення у Вінницькому апеляційному адміністративному суді
щорічного конкурсу на кращий судовий репортаж серед представників
громадськості та засобів масової інформації «МесІіаРгоїі» судових подій»
ІЗАГАЛ ЬН І ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Щорічний конкурс на кранщй судовий репортаж серед представників
громадськості та засобів масової інформації (далі ЗМІ) «МебіаРгоГі» судових
подій» (далі Конкурс) — це огляд та оцінка за рівнем професіоналізму
журналістських матеріалів та фоторепортажів, які висвітлюють важливі події
суду, судової проблематики, що є запорукою громадського контролю судової
гілки влади.
1.2 Конкурс проводиться з метою підвищення довіри суспільства до судів,
забезпечення прозорості всіх судових процедур, запоруки професійного
висвітлення важливих судових подій та формування правильного розуміння
громадськістю ролі суддів.
1.3 Завданнями Конкурсу є:
— забезпечення професійного висвітлення судової діяльності;
— створення ефективної системи взаємодії судів та ЗМІ;
— виявлення, підтримка та заохочення журналістів міста Вінниці і молоді, яка
прагне у майбутньому обрати для себе цю професію.
2.0РГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

2.1 Ініціатор проведення та організатор Конкурсу - Вінницький апеляційний
адміністративний суд.
2.2 Керівництво проведення Конкурсу здійснює Організаційний комітет (далі Оргкомітет), який складається з працівників відділу забезпечення діяльності
голови суду та його заступника.
2.2.1 За потреби до Оргкомітету може бути запрошено представника Вінницької
обласної організації Національної спілки журналістів України.
2.3 Оргкомітет організовує засідання журі Конкурсу та проведення Урочистої
Церемонії підведення підсумків, нагородження переможців..
2.4 Конкурс проводиться серед робіт у номінаціях: «Кращий судовий репортаж
серед представників громадськості» та «Кращий судовий репортаж серед
представників ЗМІ»
2.5 Журі Конкурсу залишає за собою право на визначення Кращого професійного
судового репортажу на основі детального вивчення і опрацювання зсіх без
винятку надісланих на конкурс робіт, незалежно від напрямі^.

2.6 До участі у конкурсі приймаються:
- телебачення: краща програма або сюжет (цикл програм або сюжетів) з судової
тематики;
- радіо: краща радіопередача (цикл передач) з конкурсної тематики;
- друковані видання: краща стаття, репортаж, інтерв’ю (цикл статей, репортажів,
інтерв’ю без обмежень по кількості знаків) з конкурсної тематики;
- вільні твори від молоді міста, що відповідають заявленим критеріям конкурсу;
- матеріали, опубліковані в мережі Інтернет.
3.ЖУРІ КОНКУРСУ

3.1 Журі Конкурсу (далі Журі) формується у складі З або 5 осіб.
3.1.1 До складу журі входить: голова Вінницького апеляційного
адміністративного суду та його заступник, а також з судді-спікери ВААС.
3.1.2 За потреби до Журі може бути запрещено представника Вінницької
обласної організації Національної спілки журналістів України.
3.2 Члени Журі не мають права подавати свої роботи на Конкурс.
3.3 Члени Журі зі свого складу обирають Голову Журі.
3.4 Голова Журі веде засідання та підписує Протокол засідань Журі.
3.5. Журі Конкурсу:
3.5.1 Забезпечує розробку критеріїв оцінки робіт.
3.5.2 Здійснює професійну оцінку робіт - учасників Конкурсу.
3.5.3 Повідомляє Оргкомітеїу результати Конкурсу для
нагородження переможців.

організації

4. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ

4.1 У Конкурсі можуть брати участь усі бажаючі представники громадськості та
журналісти міста Вінниці незалежно від місця роботи та ті, хто відчуває себе
спроможним працювати у майбутньому на теренах журналістики або вже
працює, ведучи блоги в Інтернет-мережах. На розгляд Журі приймаються
матеріали, які були оприлюднені в електронних (телебачення, радіо, Інтернет) та
друкованих виданнях в період з 01 листопада по 01 грудня кожного року, а також
вільний матеріал, який не оприлюднювався раніше у засобах масової інформації.
Вікові критерії відсутні.
5. УМОВИ УЧАСТІ В КОНКУРСІ ТА ПРАВИЛА ПОДАННЯ ЗАЯВОК

5.1 Матеріали, що подаються для участі в Конкурсі, мають відповідати таким
вимогам:
- повага до людської гідності;

-

деполітизованість і незаангажованість;
об’єктивність і неупередженість;
глибина у розробці та подачі судової теми;
журналістська майстерність;
актуальність матеріалу.

5.2 Участь у Конкурсі відбувається шляхом подання конкурсного пакету.
5.3 Конкурсний пакет складається із:
5.3.1 Заявки в Оргкомітет на кожний окремий твір за формою, встановленою в
Додатку до цього Положення.
5.3.2 Кожен учасник має право подати не більше трьох матеріалів на одну
номінацію, для чого він повинен надати організаторам конкурсу оригінал або
копію друкованого видання, у якому було опубліковано матеріал, його текстову
роздруківку, скриншот матеріалу (у випадку його публікації в мережі Інтернет),
а також електронне посилання на статтю та текстову копію.
5.3.3 Учасники, які подають роботи на конкурс, мають вказати точну електронну
адресу (Інтернет-посилання) на поданий матеріал (у випадку подачі
фотоматеріалу).
5.3.4 Учасники надають свої роботи на електронному носії до Вінницького
апеляційного адміністративного суду до відділу забезпечення діяльності голови
суду та його заступника (м. Вінниця, вул. Брацлавська, 14) або присилають на
адресу електронної пошти: pressvaas@gmail.com. Матеріали тих учасників, які
раніше не публікувалися, приймаються в довільній формі у друкованому та
електронному вигляді.
5.4 Заява та матеріали приймаються до 01 грудня кожного року включно.
Телефон для довідок: (0432) 55-75-14.
6. ОГОЛОШЕННЯ ЛАУРЕАТІВ КОНКУРСУ

6.1 Визначення переможців у галузях відбувається шляхом виставлення оцінок
за критеріями, розробленими Журі Конкурсу за участю Організаційного
Комітету. Оцінки фіксуються письмово та завіряються особистими підписами.
6.2 Переможцем вважається твір, що набрав більшість голосів членів Журі
відносно всіх інших робіт, представлених у номінації. Автор твору отримує
статус «Лауреата Конкурсу», подарунок та диплом.
6.3 Урочиста Церемонія підведення підсумків Конкурсу та нагородження
переможців відбудеться у рамках відзначення Дня працівника суду (15 грудня).
Час та місце проведення буде анонсовано додатково.

7. АВТОРСЬКІ ТА СУМІЖНІ ПРАВА
7.1 Матеріали допускаються до участі у Конкурсі лише за умови власного
авторства. Передрук матеріалів з інших видань не допускається.
7.2 Учасники зобов'язуються особисто і за власний кошт урегульовувати всі
питання, пов'язані з участю наданих ними матеріалів у Конкурсі, що зумовлені
Законом України «Про авторське право і суміжні права».
Додаток
ОФІЦІЙНА ЗАЯВКА
НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ «МегііаРгоГі» судових подій»
Назва номінації______________________________________________________
Учасник
(прізвище, ім’я, по батькові)
Вік
Місце проживання
Місце роботи/навчання
Контактний тел.
Електронна адреса
Назва організації - виробника___________________________________________
(телерадіокомпанія, радіокомпанія, друкований засіб масової інформації,
Інтернет-сайт тощо)
Назва твору_________________________________________________________
Дата виходу матеріалу в теле-, радіоефірі чи друкованих засобах інформації (для
журналістів):
на щпальтах періодичного видання)____________________________________
на телебаченні чи радіомовленні________________________________________
в мережі Інтернет_____________________________________
(для електронних видань, блогерів та журналістів-початківців)
Дата написання матеріалу_______________________________
(для тих, хто раніше не публікував свої твори)
Дата Особистий підпис П.І.Б.

