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1. Загальні положення  

Цим Положенням встановлюється порядок призначення Премії для 

відзначення переможців обласного конкурсу журналістських робіт із тематики 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади 

(далі – Премія). 

Засновник Премії – Чернігівська обласна рада. 

Премією можуть нагороджуватись журналісти (творчі працівники медійної 

сфери) Чернігівської області, у тому числі штатні і позаштатні працівники засобів 

масової інформації, а також особи, які займаються незалежною творчою 

діяльністю, працівники інформаційних підрозділів та прес-служб органів 

місцевого самоврядування та виконавчої влади Чернігівської області. 

 

2. Мета та основні завдання  

Мета Премії – сприяти демократичним змінам в Україні через підвищення 

обізнаності населення Чернігівської області про результати та здобутки реформи 

місцевого самоврядування, децентралізації влади та розвитку громад області, а 

також популяризацію кращих практик місцевого самоврядування. 
Для визначення кандидатів з відзначення Премією Конкурсна комісія 

проводить обласний конкурс журналістських робіт із тематики реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади (далі – Конкурс). 

Завдання Конкурсу: 

- акцентувати увагу журналістської спільноти на тематиці реалізації 

реформи децентралізації, кращих практиках та результатах 

вдосконалення системи місцевого самоврядування в територіальних 

громадах Чернігівської області та державі загалом; 

- стимулювати підвищення якісного рівня матеріалів у місцевих ЗМІ щодо 

переваг та здобутків реформи місцевого самоврядування; 

- поширити позитивний досвід впровадження реформи місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади, спрямованої на 

збільшення ефективності публічної влади, розбудову спроможності 

територіальних громад та покращення добробуту населення; 

- привернути увагу жителів області до успішних прикладів розвитку 

територіальних громад області, результатів реформи децентралізації 

влади. 

 

3. Організація 

Конкурс проводиться щорічно та оголошується відповідним розпорядженням 

голови Чернігівської обласної ради не пізніше 1 червня. Дата початку Конкурсу – 

день оприлюднення оголошення про нього. Збір матеріалів від учасників 

Конкурсу триває щорічно до 30 вересня. Дата завершення Конкурсу – 

30 листопада. Урочисте підбиття підсумків Конкурсу та нагородження Премією 

проводиться в рамках обласних заходів із нагоди Дня місцевого самоврядування. 

Для проведення Конкурсу щороку утворюється Конкурсна комісія, склад якої 

затверджується розпорядженням голови Чернігівської обласної ради, а її 
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діяльність здійснюється на принципах політичної та гендерної рівності і 

недискримінації. 

До складу Конкурсної комісії входять голова, заступник голови, секретар та 

члени конкурсної комісії (представники Засновника, органів виконавчої влади (за 

погодженням з їх керівниками), а також представники депутатського корпусу (за 

згодою), громадських об’єднань (за згодою), представників регіональних 

відділень медіа-організацій (за згодою), експерти у галузі місцевого 

самоврядування та реформи децентралізації влади (за згодою). 

Конкурсна комісія: 

- визначає уповноважену особу (осіб) для реєстрації Конкурсних заявок; 

- здійснює перевірку конкурсних заявок та робіт на відповідність 

встановленій формі та вимогам; 

- проводить оцінювання робіт, поданих учасниками Конкурсу; 

- вносить пропозиції щодо визначення переможців Конкурсу відповідно до 

цього Положення; 

- залучає до проведення Конкурсу партнерів, які можуть засновувати 

спеціальні власні заохочувальні відзнаки у будь-якій з номінацій. 

Процедура оцінювання передбачає оцінку кожної поданої на конкурс роботи 

відповідно до критеріїв та методології оцінювання робіт Конкурсу, викладених у 

додатку 1 до цього Положення. 

Переможці Конкурсу визначаються за рішенням Конкурсної комісії, яке 

приймається більшістю голосів від присутніх на засіданні. Засідання Конкурсної 

комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш ніж 2/3 від її 

складу. Рішення конкурсної комісії фіксується у протоколі засідання, який 

підписується головуючим на засіданні та секретарем. Протокол не пізніше ніж на 

третій день після його складання надається голові Чернігівської обласної ради. 

Рішення про відзначення Премією переможців Конкурсу приймається 

головою Чернігівської обласної ради на підставі протоколу Конкурсної комісії і 

оформлюється відповідним розпорядженням голови Чернігівської обласної ради. 

Учасники Конкурсу є відповідальними за інформацію, що може міститися у 

роботах, надісланих на розгляд. Усі роботи, подані для участі в Конкурсі, 

розглядаються Конкурсною комісією з дотриманням Закону України «Про 

авторське право і суміжні права». Засновник Конкурсу та Конкурсна комісія не 

несуть відповідальність за перевірку приналежності авторських прав на роботи 

учасників Конкурсу. 
 

4. Тематичні пріоритети та номінації  

Роботи, подані учасниками на Конкурс, мають відповідати наступним 

тематичним пріоритетам: 

- реформа децентралізації влади у Чернігівській області; 

- реалізація Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад» у Чернігівській області; 

- фінансова децентралізація, підтримка місцевого і регіонального 

розвитку; 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3792-12
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- успішні приклади діяльності органів місцевого самоврядування в 

Чернігівській області з питань соціально-економічного та суспільно-

політичного розвитку територій; 

- реалізація проєвропейських реформ в територіальних громадах 

Чернігівської області; 

- залучення жителів територіальних громад Чернігівської області до 

здійснення місцевого самоврядування; 

- проблемні питання розвитку місцевого самоврядування в Чернігівській 

області. 

Конкурс проводиться та його переможці визначаються в 4 (чотирьох) 

жанрових номінаціях: 

- онлайн-публікація; 

- публікація в друкованих ЗМІ; 

- радіоматеріал; 

- відеоматеріал, телепрограма, відеосюжет. 

Конкурсні роботи оцінюються в межах номінацій. 

 

5. Вимоги до конкурсних робіт 

Подані на Конкурс роботи повинні відповідати наступним основним вимогам 

та критеріям: 

- бути опублікованими (оприлюдненими, розміщеними) у місцевих 

друкованих та електронних ЗМІ, а також Інтернет-виданнях та офіційних 

порталах органів місцевого самоврядування та виконавчої влади 

Чернігівської області вперше у поточному конкурсному році, але не 

пізніше дати останнього дня збору Конкурсних заявок; 

- відповідати тематичним пріоритетам Конкурсу; 

- фахово висвітлювати тематику, коректно застосовуючи необхідну 

термінологію; 

- містити актуальну інформацію, яка сприятиме розумінню суті реформи, 

висвітлюватиме кращі практики (здобутки, проекти, програми, корисні 

ініціативи тощо) органів місцевого самоврядування та / чи громади; 

- відповідати етичним нормам та стандартам журналістики (баланс думок і 

точок зору, об’єктивність, достовірність (посилання на джерела), 

відокремлення фактів від коментарів, точність, повнота представлення 

фактів та інформації з проблеми тощо); 

- оригінальність викладення, креативність, авторський підхід, врахування 

цільової аудиторії.  

До участі в Конкурсі не допускаються матеріали рекламного та політичного 

характеру. 

 

6. Умови участі у Конкурсі 

Для участі в Конкурсі учасники у термін, визначений в оголошенні про 

Конкурс, заповнюють Конкурсну заявку [гугл-форму] та додають до неї одну 

роботу (публікацію, або аудіо- чи відеозапис) у вигляді посилання [link] на цю 

роботу, яка попередньо завантажується автором на файлообмінні хмарні сервіси 



 

 

6 

або до мереж YouTube, Vimeo, SoundCloud, де має зберігатися у вільному доступі 

до моменту оголошення переможців Конкурсу. 

Конкурсні заявки є гугл-формами, підготовленими на основі орієнтовних 

зразків модельних аплікаційних форм для кожної номінації Конкурсу, що 

містяться у додатку 2 до цього положення. 

Учасники мають право брати участь лише в одній номінації Конкурсу. Кожен 

учасник може подати до трьох конкурсних робіт, оформивши їх окремими 

конкурсними заявками. 

Перелік та технічні характеристики документів, які учасники Конкурсу 

подають разом із Конкурсною заявкою, містяться у додатку 3 до цього 

Положення. 

Конкурсна комісія не несе відповідальності за помилки й похибки, що 

містяться у конкурсній заявці. Роботи, подані для участі у Конкурсі, авторам не 

повертаються та не рецензуються. 

 

7. Фінансове забезпечення  

Для відзначення Премією переможців Конкурсу, виготовлення дипломів та 

організації церемонії нагородження щорічно передбачаються кошти в обласному 

бюджеті. Премія може фінансуватися також за рахунок інших джерел, не 

заборонених законодавством.  

Серед поданих на Конкурс робіт в кожній з чотирьох жанрових номінацій 

визначаються по 3 (три) переможці, які нагороджуються дипломами та грошовою 

винагородою у розмірі відповідно до категорії Премії: 

І премія – в розмірі 4-х прожиткових мінімумів для працездатних осіб, 

встановлених на 1 грудня календарного року проведення конкурсу; 

ІІ премія – в розмірі 3-х прожиткових мінімумів для працездатних осіб, 

встановлених на 1 грудня календарного року проведення конкурсу; 

ІІІ премія – в розмірі 2-х прожиткових мінімумів для працездатних осіб, 

встановлених на 1 грудня календарного року проведення конкурсу. 

Сплата податків здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства. 

Конкурсна комісія може своїм рішенням визначати один чи декілька 

матеріалів, автори яких отримують заохочувальні відзнаки. 

 

 

Директор Департаменту інформаційної діяльності 

та комунікацій з громадськістю Чернігівської                              

облдержадміністрації        А.Ф. Подорван 
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Додаток 1  

до Положення про Премію з 

відзначення переможців обласного 

конкурсу журналістських робіт із 

тематики реформування місцевого 

самоврядування та територіальної 

організації влади 

 

Критерії та методологія оцінювання робіт Конкурсу 

 

Критерії оцінювання робіт Конкурсу: 

- актуальність, значущість, резонансність: відповідність тематики 

робіт Конкурсу пріоритетам та завданням реформи місцевого 

самоврядування та децентралізації влади, наявність актуальних 

даних щодо кращих практик (здобутків, проектів, програм, 

корисних ініціатив тощо) органів місцевого самоврядування і 

громади та інформації, яка сприятиме розумінню суті реформи, 

допомагатиме у її більш ефективному впровадженні в громадах 

Чернігівської області та Україні загалом (10 балів); 

- фаховість/знання тематики: коректність застосування 

термінології та професійність викладення матеріалу за тематикою 

Конкурсу (10 балів); 

- креативність: оригінальність викладення матеріалу, авторський 

новаторський підхід, творча майстерність (10 балів); 

- дотримання етичних норм та журналістських стандартів: баланс 

думок і точок зору, об’єктивність, достовірність (посилання на 

джерела), відокремлення фактів від коментарів, точність, повнота 

представлення інформації з проблеми тощо (10 балів). 

Методологія оцінювання робіт Конкурсу 

Оцінювання робіт Конкурсу відбувається кожним членом конкурсної комісії 

особисто. Робота оцінюється у межах критеріїв по кожній жанровій номінації.  

Член Конкурсної комісії оцінює кожну роботу Конкурсу за 10-бальною 

шкалою по кожному критерію, де 1 – це найменша оцінка, а 10 – найвища. Після 

оцінки поданих матеріалів Конкурсна комісія складає їхні загальні рейтинги у 

кожній з жанрових номінацій. 

Переможцями Конкурсу визнаються троє учасників у кожній з тематичних 

номінацій, чиї матеріали посіли перше, друге та третє місця в рейтингу, набравши 

найбільшу кількість балів. У разі, якщо перші три місця в рейтингу за сумою балів 

розділили між собою більше, ніж троє учасників, Конкурсна комісія визначає 

трьох переможців шляхом окремого голосування. 

 

Директор Департаменту інформаційної діяльності  

та комунікацій з громадськістю Чернігівської                              

облдержадміністрації         А.Ф. Подорван 
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Додаток 2  

до Положення про Премію з 

відзначення переможців обласного 

конкурсу журналістських робіт із 

тематики реформування місцевого 

самоврядування та територіальної 

організації влади 

 

 

Орієнтовні зразки форм заявок для участі в   

обласному конкурсі журналістських робіт із тематики реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади 

 в різних номінаціях 

 

1. Заявка на участь в обласному конкурсі журналістських робіт у номінації 

«Онлайн-публікація»: 

БЛОК І. Інформація про учасника Конкурсу 

 ПІБ учасника; 

 дата народження; 

 контактний телефон; 

 контактний e-mail; 

 сторінки учасника Конкурсу в соціальних мережах: Facebook, Twitter, 

Instagram, інше. 

БЛОК ІІ. Інформація про ЗМІ / Інтернет-видання / веб-портал 

 назва ЗМІ / Інтернет-видання / веб-порталу; 

 контактний телефон ЗМІ / Інтернет-видання / веб-порталу; 

 контактний e-mail ЗМІ / Інтернет-видання / веб-порталу;  

 адреса ЗМІ / Інтернет-видання / веб-порталу; 

 ПІБ керівника / редактора;  

 контактний телефон керівника / редактора. 

БЛОК ІІІ. Інформація про конкурсну роботу 

 повна назва конкурсної роботи; 

 дата першої публікації роботи; 

 тематичний пріоритет роботи (обрати один або кілька): реформа 

децентралізації влади в Чернігівській області; реалізація Закону України 

«Про добровільне об’єднання територіальних громад» у Чернігівській 

області; фінансова децентралізація, підтримка місцевого і регіонального 

розвитку; успішні приклади діяльності органів місцевого самоврядування 

в Чернігівській області з питань соціально-економічного та суспільно-

політичного розвитку територій; реалізація проєвропейських реформ у 

територіальних громадах Чернігівської області; залучення жителів 

територіальних громад Чернігівської області до здійснення місцевого 
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самоврядування; проблемні питання розвитку місцевого самоврядування 

в Чернігівській області; 

 веб-посилання на файлообмінний хмарний сервіс або до мереж YouTube, 

Vimeo, SoundCloud зі скріншотом(ами) екрану публікації у форматі .jpeg. 

БЛОК IV. Інформація про співавторство 

 вкажіть осіб, які можуть претендувати на співавторство конкурсної 

роботи (обрати): всі авторські права належать мені, є особи, які можуть 

претендувати на співавторство, інше (вказати). 

БЛОК V. Прикінцеві положення 

 Я ознайомлений та погоджуюсь з умовами Положення про Премію з 

відзначення переможців обласного конкурсу журналістських робіт із 

тематики реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади (так / ні). 

 Я даю згоду на зберігання, обробку та поширення вказаних у цій заявці 

персональних даних виключно з метою організації та проведення 

обласного конкурсу журналістських робіт із тематики реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади (так / ні). 

 

2. Заявка на участь в обласному конкурсі журналістських робіт у номінації 

«Публікація в друкованих ЗМІ»: 

БЛОК І. Інформація про учасника Конкурсу 

 ПІБ учасника; 

 дата народження; 

 контактний телефон; 

 контактний e-mail; 

 сторінки учасника Конкурсу у соціальних мережах: Facebook, Twitter, 

Instagram, інше. 

БЛОК ІІ. Інформація про ЗМІ 

 назва друкованого ЗМІ; 

 контактний телефон друкованого ЗМІ; 

 контактний e-mail друкованого ЗМІ; 

 ПІБ керівника / редактора; 

 контактний телефон керівника / редактора. 

БЛОК ІІІ. Інформація про конкурсну роботу 

 повна назва конкурсної роботи; 

 дата першої публікації роботи; 

 тематичний пріоритет роботи (обрати один або кілька): реформа 

децентралізації влади в Чернігівській області; реалізація Закону України 

«Про добровільне об’єднання територіальних громад» у Чернігівській 

області; фінансова децентралізація, підтримка місцевого і регіонального 

розвитку; успішні приклади діяльності органів місцевого самоврядування 

в Чернігівській області з питань соціально-економічного та суспільно-

політичного розвитку територій; реалізація проєвропейських реформ в 
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територіальних громадах Чернігівської області; залучення жителів 

територіальних громад Чернігівської області до здійснення місцевого 

самоврядування; проблемні питання розвитку місцевого самоврядування 

в Чернігівській області. 

 веб-посилання на файлообмінний хмарний сервіс або до мереж YouTube, 

Vimeo, SoundCloud з текстом статті в форматі .doc з позначенням 

реквізитів (назви, номера та дати) друкованого ЗМІ, де він був уперше 

опублікований; скановане зображення статті у верстці друкованого ЗМІ, 

де її було вперше опубліковано, а також першої/титульної сторінки цього 

ЗМІ з його реквізитами (назва, номер, дата випуску) у форматі .jpeg, .pdf. 

БЛОК IV. Інформація про співавторство 

 вкажіть осіб, які можуть претендувати на співавторство конкурсної 

роботи (обрати): всі авторські права належать мені, є особи, які можуть 

претендувати на співавторство, інше (вказати). 

БЛОК V. Прикінцеві положення 

 Я ознайомлений та погоджуюсь з умовами Положення про Премію з 

відзначення переможців обласного конкурсу журналістських робіт із 

тематики реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади (так / ні). 

 Я даю згоду на зберігання, обробку та поширення вказаних у цій заявці 

персональних даних виключно з метою організації та проведення 

обласного конкурсу журналістських робіт із тематики реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади (так / ні). 

 

3. Заявка на участь в обласному конкурсі журналістських робіт у номінації 

«Радіоматеріал»: 

БЛОК І. Інформація про учасника Конкурсу 

 ПІБ учасника; 

 дата народження; 

 контактний телефон; 

 контактний e-mail; 

 сторінки учасника Конкурсу у соціальних мережах: Facebook, Twitter, 

Instagram, інше. 

БЛОК ІІ. Інформація про ЗМІ / Інтернет-видання / веб-портал 

 назва ЗМІ / Інтернет-видання / веб-порталу; 

 контактний телефон ЗМІ / Інтернет-видання / веб-порталу; 

 контактний e-mail ЗМІ / Інтернет-видання / веб-порталу;  

 адреса ЗМІ / Інтернет-видання / веб-порталу; 

 ПІБ керівника / редактора; 

 контактний телефон керівника / редактора. 

БЛОК ІІІ. Інформація про конкурсну роботу 

 повна назва конкурсної роботи; 

 дата першої публікації / виходу в ефір; 
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 тематичний пріоритет роботи (обрати один або кілька): реформа 

децентралізації влади в Чернігівській області; реалізація Закону України 

«Про добровільне об’єднання територіальних громад» у Чернігівській 

області; фінансова децентралізація, підтримка місцевого і регіонального 

розвитку; успішні приклади діяльності органів місцевого самоврядування 

в Чернігівській області з питань соціально-економічного та суспільно-

політичного розвитку територій; реалізація проєвропейських реформ у 

територіальних громадах Чернігівської області; залучення жителів 

територіальних громад Чернігівської області до здійснення місцевого 

самоврядування; проблемні питання розвитку місцевого самоврядування 

в Чернігівській області; 

 веб-посилання на файлообмінний хмарний сервіс або до мереж YouTube, 

Vimeo, SoundCloud з аудіозаписом у форматі .mp3, .wma студійної якості; 

довідку з радіокомпанії із підтвердженням дати виходу радіоматеріалу у 

ЗМІ, за бажанням – текстове розшифрування радіоматеріалу у форматі 

.doc. 

БЛОК IV. Інформація про співавторство 

 вкажіть осіб, які можуть претендувати на співавторство конкурсної 

роботи (обрати): всі авторські права належать мені, є особи, які можуть 

претендувати на співавторство, інше (вказати). 

БЛОК V. Прикінцеві положення 

 Я ознайомлений та погоджуюсь з умовами Положення про Премію з 

відзначення переможців обласного конкурсу журналістських робіт із 

тематики реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади (так / ні). 

 Я даю згоду на зберігання, обробку та поширення вказаних у цій заявці 

персональних даних виключно з метою організації та проведення 

обласного конкурсу журналістських робіт із тематики реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади (так / ні). 

 

4. Заявка на участь в обласному конкурсі журналістських робіт у номінації 

«Відеоматеріал, телепрограма, відеосюжет»: 

БЛОК І. Інформація про учасника Конкурсу 

 ПІБ учасника; 

 дата народження; 

 контактний телефон; 

 контактний e-mail; 

 сторінки учасника Конкурсу у соціальних мережах: Facebook, Twitter, 

Instagram, інше. 

БЛОК ІІ. Інформація про ЗМІ / Інтернет-видання / веб-портал 

 назва ЗМІ / Інтернет-видання / веб-порталу; 

 контактний телефон ЗМІ / Інтернет-видання / веб-порталу; 

 контактний e-mail ЗМІ / Інтернет-видання / веб-порталу;  
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 адреса ЗМІ / Інтернет-видання / веб-порталу; 

 ПІБ керівника / редактора;  

 контактний телефон керівника / редактора. 

БЛОК ІІІ. Інформація про конкурсну роботу 

 повна назва конкурсної роботи; 

 дата першої публікації / виходу в ефір; 

 тематичний пріоритет роботи (обрати один або кілька): реформа 

децентралізації влади в Чернігівській області; реалізація Закону України 

«Про добровільне об’єднання територіальних громад» у Чернігівській 

області; фінансова децентралізація, підтримка місцевого і регіонального 

розвитку; успішні приклади діяльності органів місцевого самоврядування 

в Чернігівській області з питань соціально-економічного та суспільно-

політичного розвитку територій; реалізація проєвропейських реформ в 

територіальних громадах Чернігівської області; залучення жителів 

територіальних громад Чернігівської області до здійснення місцевого 

самоврядування; проблемні питання розвитку місцевого самоврядування 

в Чернігівській області; 

 веб-посилання на файлообмінний хмарний сервіс або до мереж YouTube, 

Vimeo, SoundCloud з відеозаписом в форматі .mp4, .avi студійної якості; 

довідку з телекомпанії із підтвердженням дати виходу відеоматеріалу у 

ЗМІ, за бажанням – текстове розшифрування відеоматеріалу у форматі 

.doc. 

БЛОК IV. Інформація про співавторство 

 вкажіть осіб, які можуть претендувати на співавторство конкурсної 

роботи (обрати): всі авторські права належать мені, є особи, які можуть 

претендувати на співавторство, інше (вказати). 

БЛОК V. Прикінцеві положення 

 Я ознайомлений та погоджуюсь з умовами Положення про Премію з 

відзначення переможців обласного конкурсу журналістських робіт із 

тематики реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади (так / ні). 

 Я даю згоду на зберігання, обробку та поширення вказаних у цій заявці 

персональних даних виключно з метою організації та проведення 

обласного конкурсу журналістських робіт із тематики реформування 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади (так / ні). 

 

 

 

Директор Департаменту інформаційної діяльності  

та комунікацій з громадськістю Чернігівської                              

облдержадміністрації         А.Ф. Подорван 
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Додаток 3  

до Положення про Премію з 

відзначення переможців обласного 

конкурсу журналістських робіт із 

тематики реформування місцевого 

самоврядування та територіальної 

організації влади 

 

Перелік та технічні характеристики документів, 

які учасники Конкурсу подають разом із Конкурсною заявкою 

 

1. Для учасників номінації «Онлайн-публікація»: текст статті в форматі 

.doc з посиланням (лінком) на першу публікацію матеріалу в онлайн виданні / на 

веб-порталі та зазначенням дати першої публікації; скріншот екрану публікації у 

форматі .jpeg., що містить повний текст та дату публікації. Технічні вимоги: 

кількість друкованих знаків публікації – від 2000 до 15000 др. зн.; загальний обсяг 

файлу не повинен перевищувати 10 Мб. 

2. Для учасників номінації «Публікація у друкованих ЗМІ»: текст статті в 

форматі .doc з позначенням реквізитів (назви, номера та дати) друкованого ЗМІ, 

де він був уперше опублікований; скановане зображення статті в верстці 

друкованого ЗМІ, де її було вперше опубліковано, а також першої/титульної 

сторінки цього ЗМІ з його реквізитами (назва, номер, дата випуску) у форматі 

.jpeg, .pdf. Технічні вимоги: кількість друкованих знаків публікації – від 2000 до 

8000 др. зн.; загальний обсяг файлів не повинен перевищувати 10 Мб.  

3. Для учасників номінації «Радіоматеріал»: аудіозапис у форматі .mp3, 

.wma студійної якості; довідка з радіокомпанії із підтвердженням дати виходу 

радіоматеріалу у ЗМІ. За бажанням текстове розшифрування радіоматеріалу у 

форматі .doc. Технічні вимоги: орієнтовний хронометраж запису – від 1,5 хв. до 

20 хв.; загальний обсяг файлів має не перевищувати 40 Мб.  

4. Для учасників номінації «Відеоматеріал, телепрограма, відеосюжет»: 

відеозапис у форматі .mp4, .avi студійної якості; довідка з телекомпанії із 

підтвердженням дати виходу відеоматеріалу у ЗМІ. За бажанням текстове 

розшифрування відеоматеріалу у форматі .doc. Технічні вимоги: орієнтовний 

хронометраж запису – від 1,5 хв. до 45 хв.; загальний обсяг файлів має не 

перевищувати 700 Мб. 

 

Директор Департаменту інформаційної діяльності  

та комунікацій з громадськістю Чернігівської                               

облдержадміністрації         А.Ф. Подорван 

 


