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Регламент 

конкурсу для ЗМІ та журналістів  

«Зупинимо туберкульоз в Україні» 

2012 р., м. Київ 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1.1. Конкурс на кращій матеріал та найбільш вичерпне висвітлення теми протидії 

туберкульозу «Зупинимо туберкульоз в Україні» (далі - Конкурс) проводиться МГО «Соціальні 

ініціативи з охорони праці та здоров’я» (далі – Організатор), у рамках реалізації комунікаційного 

компоненту Програми «Зупинимо туберкульоз в Україні», що фінансується Благодійним фондом 

Ріната Ахметова «Розвиток України» за кошти Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, 

туберкульозом та малярією.  

1.1.2. Головні завдання Конкурсу - сприяти появі матеріалів (публікацій, передач, сюжетів, 

інформаційних повідомлень), спрямованих на: 

  інформування населення про серйозність і масштабність епідемії туберкульозу в 

Україні; 

  формування причетності та розуміння проблем, пов'язаних з туберкульозом;  

 формування толерантного ставлення до хворих на туберкульоз;  

  роз'яснювальну  та профілактичну роботу з населенням щодо запобігання 

захворюванню на туберкульоз та формування прихильності до лікування. 

1.1.3.  Конкурс є некомерційним проектом. Ніякі ініціативи чи рішення, пов'язані з 

премією, не можуть бути спрямовані на отримання прибутку жодним з організаторів, членів журі 

чи спонсорів премії.  

1.1.4. Спонсори премії не мають права впливати на прийняття рішень у будь-якій 

номінації. 

1.1.5.  Конкурс є неполітичним проектом. Всі рішення Конкурсної Комісії стосуються 

лише самих матеріалів Конкурсу і ніяк не відображають відносини членів Конкурсної Комісії до 

політичних поглядів номінантів або лауреатів. 

1.1.6. Конкурс оголошується у березні 2012 року. 

1.1.7. Положення про проведення Конкурсу для ЗМІ «Зупинимо туберкульоз в Україні» 

розміщується на сайті організатора (www.lhsi.org.ua), на сайті Програми «Зупинимо туберкульоз в 

Україні» (www.stoptb.in.ua) та на веб-ресурсах інших партнерів Програми. 

1.1.8. Інформація про Конкурс розсилається від імені його Організатора у: 

 Комітет Верховної Ради з охорони здоров'я; 

 Міністерство охорони здоров'я України; 

 Державний комітет телебачення та радіомовлення; 

 Національний Союз журналістів України; 

 засоби масової інформації; 

 інші зацікавленні установи та організації. 

1.1.9. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов 

Конкурсу, та/або питань, не врегульованих умовами Конкурсу, остаточне рішення приймається 

Організатором Конкурсу. 

1.1.10. Рішення Організатора Конкурсу є остаточним та оскарженню не підлягає. 

1.1.11. Учасники Конкурсу погоджуються з тим, що Організатор Конкурсу не повертає 

матеріали, подані на будь-якій стадії проведення Конкурсу без спеціальної вимоги учасника, 
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викладеної в письмовій формі та належним чином надісланої Організатору Конкурсу. Якщо 

учасник Конкурсу протягом місяця від дня оголошення його результатів не висунув вимогу про 

повернення йому надісланих на Конкурс матеріалів та документів, вважається, що Організатор 

Конкурсу має право володіння ними. 

1.1.12. Роз'яснення та консультації з питань проведення Конкурсу здійснюються 

Організатором за телефоном: (044) 536-03-62, (044) 528-21-27 та по e-mail: prtb@lhsi.org.ua. 

1.1.13. Заявки та матеріали для участі у Конкурсі необхідно надсилати  на почтову  адресу: 

Україна, 01042, м. Київ, бул. Дружби Народів № 21, офіс 1. 

1.2. ПРЕДМЕТ І УЧАСНИКИ КОНКУРСУ 

1.2.1. Предметом Конкурсу є будь-які матеріали розміщені у ЗМІ  епідемію туберкульозу в 

Україні. 

1.2.2. Учасниками Конкурсу можуть бути ЗМІ та журналісти, що працюють у 

національних та регіональних друкованих виданнях, теле-, радіокомпаніях, інформаційних 

агентствах, Інтернет-виданнях, які опублікували/випустили в ефір матеріали про туберкульоз.  

1.2.3. Матеріали, що представляються на Конкурс, повинні бути опубліковані в ЗМІ в 

період з 1 січня по 30 жовтня 2012 року включно й мати відповідне підтвердження. 

1.2.4. Організатор Конкурсу не несе відповідальності за неможливість контакту з 

учасником Конкурсу, якщо будь-яка інформація про учасника Конкурсу повідомлена  некоректно.  

1.2.5. Учасник несе особисту відповідальність за достовірність наданої ним інформації.  

2. ОРГАНІЗАТОР КОНКУРСУ 

2.1. Організатором Конкурсу є МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я». 

2.2. Організатор забезпечує вирішення всіх організаційних питань, пов'язаних із 

затвердженням складу Конкурсної комісії та її діяльністю, затвердженням номінацій, 

виготовленням відповідних винагород і відзнак для номінантів Конкурсу тощо. 

2.3. Організатор Конкурсу забезпечує: 

 рівні умови для всіх учасників Конкурсу;  

 широку гласність проведення Конкурсу;  

 недопущення розголошення відомостей про результати Конкурсу раніше дати їх 

офіційного оголошення. 

2.4. Конкурс відбувається за сприяння Національної спілки журналістів та Internews-

Ukraine. 

3. ЖУРІ КОНКУРСУ 

3.1. Організатор  формує  і затверджує склад журі Конкурсу.  

3.2. До складу журі Конкурсу можуть включатися: 

 Представник Організатора; 

 Представник Благодійного Фонду Ріната Ахметова «Розвиток України»; 

 Представник Національної спілки журналістів України; 

 Представник Міністерства охорони здоров'я України; 

 Представник Internews – Ukraine; 

 Незалежні експерти-журналісти: Вахтанг Кіпіані, Валід Арфуш; 

 Інші зацікавлені організації та установи. 

3.3. Голосування членів журі Конкурсу проводиться в один тур шляхом заповнення 

оціночних форм. 

3.4. Для обробки матеріалів Конкурсу членам журі надається 10 робочих днів з моменту 

отримання конкурсних матеріалів від Організатора, у період з 5 по 16 листопада. 

mailto:prtb@lhsi.org.ua
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3.5. Голосування членів журі Конкурсу відбудеться не пізніше 20 листопада 2012р. 

3.6. Голосування проводиться кожним членом журі Конкурсу індивідуально по двом 

критеріям: 

 кількісний показник ( від 1 до 10 балів); 

 якісний показник ( від 1 до 10 балів). 

3.7. Підсумкова оцінка кожного учасника Конкурсу формується шляхом підсумовування 

його оцінок по кожному із зазначених вище критеріїв.  

3.8. Переможець Конкурсу й учасники Конкурсу, що зайняли друге й третє місця в кожній 

номінації, визначаються виходячи із загальної кількості набраних балів. 

3.9. Рішення журі щодо переможців у номінаціях доводиться до відома переможців не 

пізніше трьох днів з моменту голосування. 

3.10. Нагородження переможців відбувається на спеціальній церемонії нагородження 

членами журі не пізніше 30 листопада 2012 р. в м. Києві. 

3.11.  Рішення журі є остаточним та не підлягає оскарженню. 

3.12. Причини програшу у Конкурсі не обґрунтовуються та не пояснюються, а матеріали, 

що були надіслані на конкурс, не рецензуються. 

4. ПОРЯДОК І СТРОКИ ПОДАЧІ ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ 

 Й НАДАННЯ МАТЕРІАЛІВ 

4.1. Участь у Конкурсі здійснюється за принципом самовисунення, шляхом спрямування заявки 

та матеріалів поштовим відправленням адресою на адресу Організатора. 

4.2. Заявки та матеріали на участь у Конкурсі приймаються поштою (листи та бандеролі) від 

журналістів з моменту оголошення конкурсу по 30 жовтня 2012 року включно (для поштових 

відправлень - відповідно 30 жовтня 2012 року по поштовому штемпелю організації поштовому 

зв'язку відправника) з позначкою «На конкурс «Зупинимо туберкульоз».  

4.3. Заявка на участь у Конкурсі подається в довільній формі й повинна супроводжуватися 

інформацією про: журналіста-учасника Конкурсу із вказівкою  найменування ЗМІ, юридичної й 

фактичної адреси, телефону,  повних реквізитів, тиражу видання (аудиторії) тощо. 

4.4. Матеріали надаються в 2-х екземплярах та супроводжуються редакційною довідкою про 

їхню публікацію із вказуванням дати та автора публікації (ефірною довідкою). 

4.5. Матеріали надаються на українській або російській мовах. 

4.6. У якості матеріалів Конкурсу не розглядаються рекламні й інформаційні матеріали, що 

вийшли на комерційних умовах. 

4.7. Прислані на Конкурс матеріали поверненню, оплаті та рецензуванню не підлягають. 

5. КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ Й ОЦІНКИ МАТЕРІАЛІВ 

5.1. Конкурс проводиться в один тур без попереднього відбору учасників Конкурсу й 

кваліфікаційних вимог.  

5.2. Оцінка матеріалів учасників Конкурсу здійснюється журі Конкурсу методом експертної 

оцінки. 

5.3. Якість матеріалів оцінюється  з урахуванням жанрової специфіки, формату подачі та згідно 

критеріям затвердженим Організатором. 

5.4. Критеріями вибору переможців Конкурсу є: 

5.4.1. Кількість інформаційних виходів, присвячених епідемії туберкульозу. 

5.4.2. Якість матеріалів, що оцінюється виходячи з наступних вимог: 

a) Використання в матеріалах думок компетентних осіб (експертів, лікарів, лідерів 

громадських організацій) та людей, яких торкнулася епідемія туберкульозу з метою 

формування відношення населення до проблеми туберкульозу; 



.   

 

 

 

 

 

 

b) Аргументованість викладення матеріалу та глибина розкриття теми; 

c) Використання порівняльної інформації, статистичних даних та аналітичних 

матеріалів; 

d) Виразність, точність та легкість подання інформації, її доступність широкому колу 

читачів, зрозумілість для пересічного громадянина; 

e) Цікаві та заохочуючи до прочитання матеріалу заголовки, врізи, візуалізація 

матеріалу інфографікою, адекватними фотографіями чи іншою інформацією. 

f) Наявність адрес державних установ або громадських організацій, куди люди 

можуть звернутьсь по допомогу. 

6. НАГОРОДИ КОНКУРСУ  

 6.1. У рамках Конкурсу  передбачені наступні номінації та  призи:  

6.1.1. За краще висвітлення епідемії туберкульозу в друкованих виданнях. 

a) 1-я премія - нетбук;  

b) 2-я премія – цифрова відеокамера;  

c) 3-я премія – цифровий диктофон. 

6.1.2. За краще висвітлення епідемії туберкульозу інформаційних агентствах, Інтернет-виданнях. 

d) 1-я премія - нетбук;  

e) 2-я премія – цифрова відеокамера;  

f) 3-я премія – цифровий диктофон. 

6.1.3. За краще висвітлення епідемії туберкульозу в ефірі теле- компаній:  

a) 1-я премія - нетбук;  

b) 2-я премія – цифрова відеокамера;  

c) 3-я премія – цифровий диктофон.  

6.1.4. За краще висвітлення епідемії туберкульозу в ефірі радіо компаній:  

d) 1-я премія - нетбук;  

e) 2-я премія – цифрова відеокамера;  

f) 3-я премія – цифровий диктофон.  

6.1.5. За найактивніше та глибоке висвітлення епідемії туберкульозу 40 журналістів  будуть 

запрошені на   церемонію нагородження Конкурсу в м. Київ. 

6.1.6. Порядок передачі призів переможцям  Конкурсу визначається Організатором. 

7. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ КОНКУРСУ ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

7.1. Підведення підсумків Конкурсу членами журі проводиться протягом 10 робочих днів - з 5 по 

16 листопада 2012 року. 

7.2. Підсумки Конкурсу повинні бути оголошені не пізніше 30 листопада 2012 року.  

7.3. Підсумки Конкурсу доводять до громадськості публікацією результатів на сайті 

Організатора (www.lhsi.org.ua), офіційному сайті Програми «Зупинимо туберкульоз в 

Україні» (http://www.stoptb.in.ua),  у національних і регіональних засобах масової інформації. 

8. АДРЕСА ОРГАНІЗАТОРА 

Україна, 01042, м. Київ, бул. Дружби Народів № 21, офіс 1.  

Тел.: (044) 536-03-62, (044) 528-21-27  

e-mail: prtb@lhsi.org.ua  

URL: www.lhsi.org.ua 

http://www.lhsi.org.ua/
http://www.stoptb.in.ua/
mailto:prtb@lhsi.org.ua

