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ПОЛОЖЕННЯ
про проведення конкурсу <<Юного податкiвця>>

ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
Засновниками та органiзаторами Конкурсу (Юного податкiвця> (далr

Конкурс)

е

-

Житомирський нацiональний агроекологiчний унiверситет,
Головне управлiння ДФС у Житомирськiй областi та Управлiння освlти 1
науки Житомирськоi обласноi державноi адмiнiстрацii

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ
Конкурс проводиться з метою:
r формування високоi податковоi

та економiчноi грамотностi

серед

випусцникiв шкiл - майбутнiх платникiв податкiв i фахiвцiв в галузi
оподаткування, бухгалтерського облiку, аудиту, контролю, статистики,
аналiтичноi роботи, казначейськоi, банкiвськоi, пенсiйноi i страховоi справи,
державного управлlння;
о вивчення та
розумiння пiдростаючим поколiнням ролi, значення та
мiсця податкiв, зборiв, платежiв у життi держави та суспiльства;
. розвитку у молодi вiдповiдальностi за майбутне свого добробуry та
економiчного добробуту краiни.
Завдання Конкурсу:

сприяння творчому пiдходу до виховаIIня т L формування свiдомого
ставлення у молодi до сплати податкiв, зборiв, платежiв;
. спонукання 5пlасникiв до творчого вирiшення завдаць, розвивати
мислення, творчiсть, художЕiй смак, мовлення;
о формування
висококвалiфiкованих фахiвцiв з компетентностями
працiвникiв Щержавноi фiскальнот служби, бухгалтерського, управлiнського i
податкового облiку, аудиторських фiрм,'Щержавноi казначейськоi служби,
о

!ержавноi служби статистики, Митноi служби, Пенсiйного

фо"ду,

.Щержавноi аудиторськоi служби, банкiвських установ, страхових органiзачiй,

пiдприемств оцiночноi дiяльностi

;

' допомога молодi стати успiшними людьми i чесно виконувати cBoi

податковi обов'язки,

УЧАСНИКИ КОНКУРСУ

{о участi у

KoHKypci запрошуються учнi 11 класiв загмьноосвiтнiх

навчаJIьних закладiв та вчителi шкiл.

ОРГАНIЗАЦIЯ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ
Органiзацiя

та

проведення Конкурсу здiйснюеться кафедрою
бlл<галтерського облiку, оподаткування i аудиту Житомирського
нацiональноГо агроеколОгiчногО унiверситету та вiддiлом комунiкацiй
управлiння органiзацii роботи Головного управлiння ДФС у Житомирськiй
областi.

Конкурс проводиться протягом листопада 20l7 - лютого

етапи:

I етап

201 8 року у

три

-

iнформування учасникiв про порядо проведепня Конкурсу,
умови участl у ньому та вимоги до робiт.
Iнформування здiйснюсться через ocBiTHi заклади, засоби MacoBoi
iнформацii, сайти, електроннi пошт , субсайт
дФС в Житомирськiй
областi та iншi засоби зв'язку (листопад 20l 7
року);

гу

II етап

-

творчий процес

-

виконання завдань конкурсу (написання
робiт, розробка презентацiй ( грудень 201 7 року - сiчень 20 l 8 року);

III етап -

та оголошення
нагородження
переможцiв Конкурсу (лютий 2018 року).
результатiв,
робота конкурсноi. KoMicii, визначення

УМОВИУЧАСТIВ KOHKYPCI
Участь в KoHKypci приймають Bci учасники, якi виконми i направили
творчi роботи в конкурсну комiсiю в ерiод з l грулня 2017
року по 3l сiчня
20l8 року за однiею або декiлькома нижчен веденими номiнацiями:
Номiнацiя ], Якби керiвником .Щержавноi фiскмьноi служби був(ла) я -

на темУ <Три кроки покращення роботи fержавноi
фiскальноi служби i три
кроки ЩФС назустрiч бiзнесу>.

,

Номiнацiя 2. Творча науково-практична робота на тему <Податки

-

це

грошi, якi повертаються кожному громадянину Украiни>.
Номiнацiя 3, Вiршованi твори про податки.
Но,мiнацiя 4. В прозi про податки (оповiдання, новела, стаття, нарис,
iнтерв'ю, баня, казка, бiографiя, ryмореска, есе,
фейлетон тощо).
Номiнацiя 5. Про податки у фарбах (малюнки, плакати).
Номiнацiя б Роботи про податки (рекламнi, анiмацiйнi, мультимедiйнi,
хуложнi), cTBopeHi за допомогою комп'ютерноi графiки (pacTpoBoi,
векторноi, фрактальноi, тривимiрноi).
Номiнацiя 7, Уроки про податки (конкурс для вчителiв).

Нол,tiнацiя 8. Вiльна тема: <Виконання податкового обов'язку i
використання податкiв для формування лобробуту громадян очима
випускЕика (вчителя) школи)).

KoHKypcHi роботи приймаються нарочно, оштою або засобами

. поштовою

адресою: 10008, м. Житомир, Старий бульвар, 7, кlмната
98 факультету облiку та фiнансiв, кафелра бухгалтерського облiку,
оподаткування i аудиту;
електронною адресою: moroz}"r@ukr.net.

.

!овiдки щодо участi у KoHKypci

телефонами:

i

надходження робiт надаються за

- Мороз Юлiя Юзефiвна;
40 - I_{мь-I {алко Юзеф Сигiзмундович.

06З-81 6-З l -92
07

3 -

1

2- 66 -

1

вимогидо

КОНКУРСНИХ РОБIТ

Вимоги до творчих робiт за номiнацiями |, 2, 3, 4, 7, 8з
о роботи виконуються в письмовiй формi i повиннi вiдповiдати

загальнiй тематицi

о

- податкова система УкраiЪи;

розмiР роботИ не повинеН бути бiльше 4 cTopiHoK друкованого тексту
формату А4, шрифт Times New Rоmап, 14 кегль, iнтервал 1,5, поля: лiве
30 мм, праве - 10 мм, верхнс i нижне
по
20
мм;
о роботи, якi подаються в Друкованому виглядi, разом з титульним
аркушем повиннi бути пронумерованi i зшитi.

Вимоги до творчих робiт за номiнацiями 5, б:
о роботи виконуються у ловiльнiй формi (живописнiй або за
допомогою комп'ютерноi гiэафiки);

i

формат малюнкiв, плакатiв тощо в оригiналi, якi
подаються одним учасником не обмежуеться (копii живописЕих робiт i
виконаних на комп'ютерi не приймаються);
. демонстративнi форми TBopiB (комп'ютерна графiка) подаються
в електронному виглядi з часом демонстрацii не бiльше 5 хвилин з
вiдповiдними поясненнями на паперовому?бо електронному Hocii;
Роботи за BciMa номiнацiями, поданi на конкурс, повиннi мати
титульну cTopiHKy, на якiй зазначаються:
- номiнацiя;
- назва роботи;
- прiзвище, повне iм'я та по-батьковi учасника;
- дата i piK народження;

кiлькiсть

- адреса проживання;

- найменування i адреса школи;
- KoHTaKTHi данi (електронна

пошта - e-mail та телефон) для

зворотнього зв'язку.

ПIДВЕДЕННЯ ПЦСУМКIВ КОНКУРСУ
Для пiдведення пiдсумкiв Конкlрсу створюеться конкурсна комiсtя за
участю представникiв Житомирського нацiонального аIроекологiчного
унiверситету, ГУ ДФС у Житомирськiй областi, Громадськоi ради при ГУ
ДФС у Житомирськiй областi, Житомирського обласного об'еднання
Громадськоi органiзацii <Спiлка eKoHoMicTiB УкраiЪи>.
Конкурсна комiсiя розглядае роботи учасникiв i формуе рейтинговr
списки для визначення переможцiв за кожною номiнацiею. Кiлькiсть
переможцiв за кожною номiнацiею та ix мiсця, а також эоботи, не допущенi
до конкурсу, визначаються конкурсною комiсiею.
При пiдведеннi пiдсумкiв конкурсу робiт конкlрсна комiсiя керуеться

такими критерiями:
- актуальнiсть та повнота розкриття тематики Конкурсу;
- творчий пiдхiд (вiдсутнiсть копiювання ,га запозиченнrI тексту тощо);
- стилiстичний виклад та естетичний вигляд роботи.
Результати засiдання KoHKypcHoi KoMiciT оформлюються вiдповiдними
протоколами, якi пiдписують yci чле и KoMicii, Рiшення KoHKypcHoi KoMicii с
остаточним i оскарженню не пiдлягас.
Iнформачiю про дату проведення пiдсумкового засiданrrя KoHKypcHoi
KoMicii щодо оголошення переможцiв конкурсу, рейтинговi списки учасникiв,
допущених до кон урсу, виёвiтлюються на субсайтi територiальних органiв
ГУ ДФС у Житомирськiй областi та на сайтi Житомирського нацiонального

агроекологiчного унiверситету

проведення.

не

пiзнiше

нiж

за два тижнi до

його

оголошення результатiв конкурсу конкурсною комiсiсю

та
нагородження переможцiв вiдбуваеться на
урочистому засiданнi в актовому
за,ri Житомирського нацiонального агроекологiчного
унiверситету за
адресою: 10008, м. Житомир, Старий бульвар,7, датою iчасом, визначеними
конкурсною комiсiею.

На пiдсумкове

пiдведення результатiв конкурсу запрошуються Bci

учасники конкурсу, включенi в рейтинговi списки.

НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКIВ
Кожен учасник конкурсу одержу€ вiдповiдний сертифiкат
учасника iз
зазначенням в ньому номiнацii i зайнятого мiсця вiдповiдно
до рейтингу.
Переможцi конкурсу Еагороджуються цiнними подарунками, грамотами,
подяками, iншими заохочувальними вiдзнаками вiд засновникlв конкурсу та
державних i громадськlтх органiзацiй.
призи передбачаються кожному учаснику конкурсу.
Учасники конкурсу, якi будуть зарахованi на навчання в Житомирський
нацiональний агроекологiчний унiверситет на спецiальнiсть <облiк i
оподаткування> за результатами вступу 20l8
року, одержують знижку 5 О/о в
оплатi за навчаЕ{ня на першому Kypci.

результати. олержанi учасниками в koHkypci
рекомендуеться
використовувати в школах при оцiнюваннi
навчальних
рiвня
досягнень
учня/ученицl з економiки.

Начатiьник управлiння
органiзацii роботи ГУ ДФС
у Житомирськiй областi

С.М.Маткобожик

Завiдувач кафелри бухгалтерського облiку,
оподаткування i аулиту Житомирського
нацiонального агроекологiчного унiверситету,
доктор економiчних н LyK, професор

а2/

Ю.Ю.Мороз
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