
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Зборів суддів Другого 
апеляційного адміністративного 

суду №17 від 18.06.2020 року

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок проведення конкурсу 

на визначення логотипу Другого апеляційного 
адміністративного суду

1. Загальні положення

1.1. Положення про конкурс «Визначення логотипу Другого 
апеляційного адміністративного суду (далі -  Конкурс) визначає єдині 
вимоги щодо визначення кращого логотипу Другого ААС.

1.2. Логотип -  будь-яка комбінація позначень (емблема, слова, 
літери, цифри, зображувальні елементи, комбінації кольорів), яка здатна 
передати унікальність суду, ідентифікувати його серед інших; постійний 
графічний, словесний, образотворчий або об'ємний знак, комбінований з 
зображенням, літерами, цифрами, словами або без них.

1.3. Логотип не замінює офіційної символіки суду (Державний Герб 
України і Державний Прапор України).

2. Мета і завдання Конкурсу

2.1. Конкурс проводиться з метою створення та визначення 
найкращого логотипу для Другого ААС. Проведення Конкурсу спрямоване 
на формування позитивного іміджу суду в свідомості громадян, зміцнення 
довіри до суду та судової системи, а також є можливістю для прояву 
культурного, освітнього та соціального потенціалу громадян.

2.2. Завданнями Конкурсу є:
- залучення максимальної кількості учасників до розробки логотипу суду;
- розробка та визначення логотипу суду, який буде використовуватись в 
подальшому для роботи, виготовлення сувенірної друкованої продукції та 
розміщення на офіційних веб-порталах суду;

2.3. Логотип може використовуватись:
- на інформаційно-довідковій продукції;
- на подарунково-сувенірній продукції;
- на офіційних веб-порталах Другого ААС;
- під час проведення офіційних заходів (конференцій, брифінгів, інтерв’ю, 
виставок, конкурсів, тощо);
- для виготовлення друкованої сувенірної продукції, брошур, буклетів, 
презентацій, та ін.



3. Умови, порядок проведення та визначення 
переможця Конкурсу

3.1. Для організації проведення Конкурсу створюється та 
затверджується персональний склад організаційної групи з підготовки та 
проведення Конкурсу (далі -  Організаційна група).

3.2. Члени Організаційної групи:
- проводять організацію розповсюдження інформації про проведення 

Конкурсу серед громадян
- збирають та перевіряють на відповідність вимогам надані на конкурс 

роботи;
- мають право на ознайомлення з усіма матеріалами, поданими на 

конкурс;
- мають право не прийняти до участі конкурсну роботу, якщо вона не 

відповідає вимогам конкурсу та суперечить чинному законодавству 
України;

- залишають за собою право на співробітництво з учасниками, які 
розробили перспективні ескізи логотипу, щодо надання, в разі 
необхідності додаткової пояснювальної інформації;

- зобов’язані дотримуватися норм законодавства України, об’єктивно 
та неупереджено перевіряти конкурсні роботи;

- за результатами подання конкурсних робіт складають опис наданих 
робіт, кожній з яких присвоюється відповідний унікальний номер, 
необхідний для її ідентифікації серед інших робіт та передають їх на 
розгляд Зборів суддів.

3.3.Визначення переможця Конкурсу проводиться на Зборах суддів 
Другого ААС шляхом заповнення суддями, що присутні за зборах, 
опитувального листа з проставленням позначок «+» або «V» навпроти 
унікального номеру роботи. Допускається вибір декількох робіт, але їх 
кількість не повинна перевищувати більше трьох. Конкурсна робота, що 
набрала найбільшу кількість голосів, вважається переможцем. Якщо декілька 
робіт набрали однакову найбільшу кількість голосів, то голосування 
проводиться повторно за участю тільки тих робіт, що набрали однакову 
найбільшу кількість голосів.

Для підрахування голосів створюється Лічильна комісія, до складу якої 
входять три особи з числа присутніх на Зборах суддів.

Після визначення переможця Конкурсу результати оприлюднюються на 
офіційних веб-порталах Другого апеляційного адміністративного суду, а 
обраний логотип затверджується Зборами суддів.

3.4. У Конкурсі можуть взяти участь як фізичні, так і юридичні 
особи.

3.5. Участь у Конкурсі безкоштовна.
3.6. Кожен учасник може подати необмежену кількість робіт.
3.7. До участі в Конкурсі допускаються конкурсні роботи, які 

відповідають всім вимогам до конкурсних робіт, а саме:
- включають такі елементи візуальної ідентифікації суду, як:



1) назва суду -  Другий апеляційний адміністративний суд;
2) зображення терезів, як символу судової влади.

- Логотип повинен відповідати нормам моралі та етики, бути естетично 
привабливим та придатним для виготовлення сувенірної продукції, 
друкованих видань, для нанесення на різноманітних предметах та матеріалах 
(папір, картон, скло, дерево, метал, кераміка, вивіски тощо).

3.8. До конкурсних робіт обов’язково додається заявка з відомостями 
про автора, що включають: прізвище, ім'я, по-батькові, вік, місце 
проживання, контактні телефони, електронну адресу та короткий опис 
логотипу.

3.9. На конкурс не допускаються роботи з поданням зображень та 
висловів, права інтелектуальної власності на які (елементи яких) належать 
іншим власникам, а також роботи, що не відповідають вимогам до 
конкурсних робіт.

3.10. Конкурсні роботи надаються:
- поштовим відправленням в друкованому вигляді на поштову адресу 
Другого ААС: 61057, м. Харків, майдан Театральний, 1;
- шляхом подачі до канцелярії суду;
- шляхом надсилання в електронному вигляді на офіційну електронну адресу 
Другого ААС - inbox@2aa.court.qov.ua.

3.12. Конкурсні роботи, які надійдуть несвоєчасно, не відповідатимуть 
умовам Конкурсу або оформлені з порушенням встановлених правил, до участі 
у Конкурсі не допускаються.

3.12. Конкурсні роботи, подані на Конкурс не повертаються і не 
рецензуються.

3.13. Факт участі у Конкурсі означає ознайомлення та повну згоду 
учасників з Положенням про проведення Конкурсу. Автор у разі перемоги 
конкурсної роботи передає права інтелектуальної власності на конкурсну роботу 
Другому апеляційному адміністративному суду і дає дозвіл на вільне 
використання її в подальшій роботі.
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