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ПРОФСПІЛКА 

ТРУДЯЩИХ МЕТАЛУРГІЙНОЇ І ГІРНИЧОДОБУВНОЇ 

ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ 

(ПРОФСПІЛКА МЕТАЛУРГІВ І ГІРНИКІВ УКРАЇНИ) 
 

ЦЕНТРАЛЬНА РАДА 

ПРЕЗИДІЯ 
 

ПОСТАНОВА 

 
28 квітня 2021 року                        м. Дніпро                                          №П-5-9 

 

Про затвердження положення про 

проведення конкурсу постів у 

соціальній мережі 

 

Розглянувши пропозицію Молодіжної ради ПМГУ, про проведення конкурсу 

постів у соціальній мережі, президія Центральної ради профспілки металургів і 

гірників України ПОСТАНОВЛЯЄ: 

 

1. Затвердити положення про проведення конкурсу постів у соціальній мережі 

(додаток №1). 

2. Положення про конкурс розмістити на сайті ПМГУ та профспілкових 

інформаційних виданнях. 

3. Контроль за виконанням даної постанови покласти на першого заступника 

голови ПМГУ Гавриленка В.М. та голову Молодіжної ради ПМГУ Гордєєву К.В. 

 

 

 

Голова Профспілки 

металургів і гірників України                                                  О.І.Рябко 
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Додаток №1 

до постанови Президії ЦР ПМГУ 

№П-5-9  від 28.04.2021р. 

 

Положення 

про проведення конкурсу постів у соціальній мережі Фейсбук 

 

1. Загальні положення 

1.1. Конкурс постів у соціальній мережі (далі Конкурс) організовується та проводиться 

Центральною радою Профспілки металургів і гірників України (далі ЦР ПМГУ) та 

Молодіжною радою ПМГУ (далі МР ПМГУ). 

Положення визначає порядок організації та проведення Конкурсу, регулює 

взаємовідносини організаторів і учасників Конкурсу, а також визначає мету, завдання, 

терміни та умови проведення Конкурсу. 

 

2. Мета конкурсу 

2.1. Мета Конкурсу - популяризація профспілкового руху, активізація сучасних методів 

інформування, залучення молоді до профспілкової публіцистики. 

 

3. Терміни проведення конкурсу 

3.1. Конкурс проводиться щорічно. Протягом року учасники розміщують свої пости у 

Фейсбук. Підведення підсумків конкурсу - з 1 по 14 грудня. 

 

4. Учасники конкурсу 

4.1. Учасником Конкурсу може стати будь-який член ПМГУ не молодше 15 років, 

зареєстрований у соціальній мережі Фейсбук. Для участі в Конкурсі необхідно 

опублікувати свій пост, що стосуються профспілкової роботи, на сторінці Молодіжної 

ради ПМГУ в соціальній мережі Фейсбук. Серед хештегів має бути #МСконкурс2021. 

4.2. Участь у Конкурсі добровільна та безкоштовна.  

 

5. Умови конкурсу 

5.1. На Конкурс надаються пости, створені безпосередньо автором та які відповідають 

вимогам конкурсу. Кількість постів від одного автора не обмежується. 

5.2. На Конкурс не допускаються пости, запозичені в інших авторів соціальних мереж, 

блогерів, з відкритих джерел у мережі Інтернет; 

5.3. На Конкурс не приймаються пости рекламного характеру, що ображають: гідність, 

почуття, віру, політичні погляди інших людей. 

5.4. Автори публікують конкурсні пости на сторінці МР ПМГУ в Фейсбук 

(https://www.facebook.com/molod.pmgu). 

5.6. Пост повинен бути опублікованим не пізніше 1 грудня. 

 

6. Підведення підсумків конкурсу та критерії оцінювання 

6.1. Для оцінювання конкурсних робіт формується Експертна рада, у наступному складі: 

Гордєєва К.В. - голова Молодіжної ради ПМГУ; 

Смірнова В.С. - редактор інформаційного центру ПМГУ; 

Тарасенко Р.А. - головний спеціаліст апарату ПМГУ. 

6.2. Експертна рада підводить підсумки після закінчення Конкурсу шляхом визначення 

переможця та двох призерів. 

6.3. Експертна рада проводить експертизу постів за наступними критеріями:  

− відповідність роботи тематиці конкурсу; 

− згадування ПМГУ, використання символіки ПМГУ; 
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− оригінальність посту (новизна ідеї); 

− якість публіцистики; 

− правильність оформлення посту та максимальне використання інструментів 

Фейсбук (візуальний супровід, хештеги, смайли, посилання, позначення учасників, 

геоданні  та ін.); 

− актуальність і важливість обговорюваної теми. 

6.4. Переможці та призери нагороджуються дипломами і грошовими виплатами в розмірі: 

1 місце - 1000 грн. 

2 місце - 750 грн. 

3 місце - 500 грн. 

Виплати здійснюються за рахунок коштів ЦР ПМГУ тільки членам ПМГУ. 

Експертна рада має право клопотати перед Секретаріатом ЦР ПМГУ про додаткове 

заохочення учасника Конкурсу, що не увійшов до складу призерів. 

 

7. Авторські права 

7.1. Учасник гарантує наявність у нього виняткових авторських прав на представлений на 

Конкурс пост у мережі Фейсбук. 

7.2. Учасники Конкурсу дають свою згоду на обробку своїх персональних даних (прізвище, 

ім'я, по батькові, адреси електронної пошти) відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних». 

 

 


