
ОГОЛОШЕННЯ про проведення мистецького конкурсу зі 
створення (написання, збору інформації, розроблення макета, 
дизайну, верстки, літературного редагування, підготовки до 
друку) книжкового проєкту - документального твору на тему: 
«Кабінет Міністрів України (1991-2021). 30 років незалежності 

України» 

Для виконання завдання Кабінету Міністрів України щодо 
збільшення обсягу друкованої продукції з метою інформування 
громадян про діяльність Кабінету Міністрів України (Витяг з 
протоколу №105 від 08.09.2021 р.), а також внесення змін до Закону 
України «Про державний бюджет України на 2021 рік», яким 
збільшено обсяг бюджетного фінансування за програмою 
«Фінансова підтримка ДП «Редакція газети «Урядовий кур’єр», 
оголошується початок проведення мистецького конкурсу зі  
створення (написання, збору інформації, розроблення макета, 
дизайну, верстки, літературного редагування, підготовки до друку)  
книжкового проєкту - документального твору на тему: «Кабінет 
Міністрів України (1991-2021). 30 років незалежності України» 

Для участі у конкурсі автори, творчі спілки, підприємства, 
установи, організації незалежно від форм власності (далі – учасник) 
подають заявку на участь у друкованій та електронній формах 
згідно з переліком, наведеним у Додатку 1 (назва кожного 
документа, його зміст повинні відповідати назві та поясненню 
додатка), та лист-гарантію, зразок якого подано у Додатку 2. 

Кожен документ повинен бути завіреним підписантом.  

Учасник несе персональну відповідальність за достовірність 
наданої інформації.  

Документи, що подаються на конкурс, заповнюються 
українською мовою. У разі надання документів, складених іншою 
мовою, ніж українська, такі документи супроводжуються 
перекладом українською мовою. Тексти мають бути автентичними, 
визначальним є текст, викладений українською мовою.  



З метою забезпечення відповідності поданих учасниками 
конкурсу документів Положенню про організацію та проведення 
мистецьких конкурсів рекомендується заздалегідь надіслати пакет 
документів на е-поштову скриньку sekretar@ukcc.com.ua у вигляді 
архіву або посилання на файлообмінники.  

Після відповіді-підтвердження отримання електронної заявки, 
учасник за погодженням дати та часу з дотриманням суворих 
карантинних обмежень подає друковану форму документів у 2 
екземплярах за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 14/1, кабінет 
2-3 у робочі години з 8:00 до 17:00 (погодження за 
sekretar@ukcc.com.ua). 

Кінцевий термін подачі заявок на участь у конкурсі та 
матеріалів (у друкованій та електронній формах) 29 жовтня 2021 
року до 17:00.  

Учасникові конкурсу видається довідка із зазначенням дати 
подання заявки.  

У разі подання неповного пакета документів або їх 
неналежного заповнення чи заповнення з поданням недостовірної 
інформації, або подання після закінчення встановленого строку, а 
також у разі, якщо проєкт не відповідає тематиці конкурсу, учасник 
до конкурсу не допускається.  

Орієнтовні строки проведення конкурсу:  

І етап. Експертне оцінювання поданих проєктів: з 30 жовтня – 2 
листопада 2021 р.  

ІІ етап. Презентації проєктів учасниками (20-30 хв.), допущеними 
до участі у ІІ етапі, їхнє оцінювання та визначення переможця 
відбудуться об 11:00 4 – 5 листопада 2021 р. за адресою: м. Київ, 
вул. Грушевського, 14/1, кабінет 2-3.  

У результаті реалізації мистецького проєкту твір має 
відповідати наступним вимогам:  



1. Тематичний напрям:  

 «Кабінет Міністрів України (1991-2021). 30 років незалежності 
України» 

2. Технічні, кількісні та якісні характеристики:  

2.1. Формат: 840x1080 мм, 1/16.  

2.2. Формат електронних файлів: pdf.  

2.3. Кількість сторінок внутрішнього блоку:  до 304.  

2.4. Колір: 4+4.  

2.5. Вихідні відомості готового видання оформлюються відповідно 
до ДСТУ 4861:2007 «Видання. Вихідні відомості», прийнятого 
наказом Держспоживстандарту України від 5 листопада 2007 року 
№ 297. У вихідних відомостях готового видання має зазначатись 
наступна інформація: «Автор висловлює подяку національному 
інформаційному агентству Укрінформ та Центральному 
державному кінофотофоноархіву імені Г.С.Пшеничного за 
допомогу у створенні книги».  

2.6. Вимоги до макета:  

2.6.1. Внутрішній блок надати посторінково з пропорційними 
вильотами під обріз 5 мм на кожну сторону.  

2.6.2. Макет форзацу - у формат блоку розміром у 2 рази більше 
(розворот), після вильоту задавайте по 5 мм на кожну сторону. 

2.6.3. Перша, друга і остання сторінки повинні не мати нумерації. 
Загальна кількість сторінок повинна бути кратна 4. Якщо матеріалу 
для заповнення всіх сторінок недостатньо, то можна додати 
додаткові сторінки для нотаток, реклами і т.д. (на ваш розсуд); 

2.6.4. Рекомендуємо використовувати популярні системні шрифти: 
Arial, Courier, Times, Verdana, Tahoma, Symbol; 



2.6.5. Допустимі формати для файлу обкладинки: CDR - CorelDraw 
Х3 (не вище 13 версії). Текст переведений в криві; TIFF - (без 
стиснення, розширення 300 dpi, кольорова модель CMYK). 

2.6.6. Елементи вибіркового УФ лаку, тиснення, друк пантонами 
задавайте як Spot Color і якщо це накладення на друк, то додавайте 
опцію Overprint.  

2.7. Мова: українська.  

2.8. Вид видання: документальний твір. 

3. В описі видання учасник обов’язково зазначає наступне: 
тематичний пріоритет; автор твору; назва твору; зміст (перелік 
структурних частин твору/творів), який має відповідати змісту 
майбутнього видання (без права зміни назв та переліку структурних 
частин твору. 

4. Учасник подає розгорнутий орієнтовний бюджет книжкового 
проєкту (із зазначенням кількості та найменування товарів і послуг, 
та їхньої вартості за одиницю). Розмір орієнтовного бюджету 
книжкового проєкту може бути зменшений на етапі проведення 
переговорної процедури у разі відсутності відповідного 
обґрунтування витрат на виконання проєкту.  

5. Укладення договору про закупівлю з переможцем конкурсу 
здійснюється за результатами застосування переговорної 
процедури відповідно до чинного законодавства.  

Умови фінансування: ДП «Редакція газети «Урядовий кур’єр» 
фінансує усі прямі витрати на створення проєкту, що будуть 
здійснені учасником під час дії договору про закупівлю – 
виконання проєкту. Оплата здійснюється за результатами 
виконання проєкту.  

6. Відповідність вимогам чинного законодавства, у тому числі щодо 
відсутності дискримінації за ознаками походження людини, її 
соціального і майнового стану, расової та національної належності, 



статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними 
ознаками, родом і характером занять, місцем проживання тощо. 



Додаток 1  

№ 
з/п 

Назва документа Пояснення 

I. Загальні дані 

1 Заявка на участь в 
мистецькому конкурсі 

Готується в довільній формі із зазначенням контактних 
даних та уповноваженої особи учасника (1 стор.) 

2 Синопсис (короткий опис) 
проєкту для розміщення на 
сайті (подається в 
електронному вигляді, який 
підлягає обробці) 

Інформація щодо проєкту 

II. Презентація проєкту 

1 Розгорнутий опис проєкту (__ арк.) 

2 Авторське бачення Опис стилю, структури, презентації проєкту та творча 
концепція (__ арк.) 

3 Орієнтовний бюджет У гривнях, з урахуванням податків, які мають бути 
сплачені 

4 Портфоліо За наявності на дату подання проєкту 

III. Додаткові документи 

1 Копії реєстраційних 
документів учасника 

Завірені учасником у встановленому порядку копії 

2 

 

 

 

 

 

Копії документів, що 
підтверджують 
відповідність учасника 
кваліфікаційним критеріям, 
передбаченим частиною 
другою статті 16 Закону 
України «Про публічні 
закупівлі» 

Відповідно до частини другої статті 16 Закону України 
«Про публічні закупівлі» на підтвердження відповідності 
кваліфікаційним вимогам учасник має надати 
документальне підтвердження досвіду виконання 
аналогічного договору. 

  



3 Контактна інформація 
учасника конкурсу 

 

Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), номер 
телефону, адреса електронної пошти) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №2 

 
ЛИСТ-ГАРАНТІЯ 

 
Учасника конкурсу (автора проєкту (твору) у сфері мистецтва, іншої особи, якій у 

передбачений законом спосіб делеговані (передані) права на проєкт твору у сфері 
мистецтва, що надсилається для участі у конкурсі) 

_______________________________________________________________ 
(найменування учасника конкурсу) 

 
гарантує, що він не включить у свою роботу ніяких запозичень щодо тексту твору, які 

можуть порушити авторські права третіх осіб. Надсилаючи проєкт твору у сфері мистецтва для 
участі у конкурсі, гарантує, що проєкт твору у сфері мистецтва є результатом його творчої 
діяльності. 

Учасник зобов’язується нести повну відповідальність, у тому числі матеріальну, у разі 
виникнення обґрунтованих претензій та/або позовів будь-яких інших осіб, пов’язаних із 
використанням проєкту твору у сфері мистецтва в рамках цього конкурсу. 

Учасник також гарантує, що не перебуває у стадії ліквідації, банкрутства чи 
реорганізації юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної 
особи - підприємця. 

Учасник подав достовірні відомості та документи для участі у конкурсному відборі. 
 

 
_______________________                                   ________________________ 

                 (Учасник)                                                                     (підпис) 

 
 


