Податки - очима дітей 2012

                   В поточному році проведено Всеукраїнський конкурс «Податки – очима дітей 2012». В організації та  проведенні конкурсу визначну роль відіграли вчителі образотворчого мистецтва, української мови та літератури загальноосвітніх шкіл району. З метою формування податкової культури у підростаючого покоління – майбутніх платників податків  у Воловецькому відділенні Свалявської МДПІ було розгорнуто виставку дитячих малюнків та творчих робіт. На конкурс було подано 60 робіт із 11 шкіл району.
         Конкурс проводився по таких номінаціях як художні твори, літературні твори та декоративно-прикладне мистецтво у двох вікових категоріях 9-11 років,12-15 років. В своїх роботах учні показали не тільки хорошу техніку, а неймовірну фантазію, розуміння важливості сплати податків до державної казни. 
У номінації «Літературні твори» було представлено вірші, казки, твори. Кращими літераторами визнано: 
у віковій категорії 9-11 років: 
1 місце –  Коростовського Юліана, 11 років. – учня Нижньоворітської ЗОШ І-ІІІ ступеня за казку, «Казка про Дурила» ( на сучасний лад). 
У віковій категорії 12-15 років: 
1  місце – Карпишинець Івана, учня 8 класу, Канорської ЗОШ І-ІІ ст. за вірш «Билина про податки»
2 місце – Маврер Владислава, учня 7 класу, Канорської ЗОШ І-ІІ ст. за вірш «Податки».  
Серед художніх творів найкращими визнано : 
У віковій  категорії 9-11 років: 
1 місце – Яремчук Ірину, ученицю 6 класу Воловецької ЗОШ І-ІІІ ст. за малюнок «Сплати податок –  зароби відпочинок»;
  2 місце – Завадяк Ростислава, учня 6-А класу Воловецької ЗОШ І-ІІІ ст. за малюнок        «Скарбниця податків»;
  3 місце – Приймич Марію –  ученицю Тишівської ЗОШ І-ІІ ст. 
У віковій категорії 12-15 років: 
1  місце – Понзель Софію – ученицю Нижньоворітської школи-інтернату;
2 місце – Гирч Яніну –  ученицю Воловецької ЗОШ І-ІІ ст. за малюнок «Податки - запорука багатства держави».
3 місце – Щобак Юрія – учня 6-Б класу Гукливської ЗОШ І-ІІ ст. за малюнок «З усіх сторін податки – запорука достатку»;
Серед  творів  декоративно-прикладного мистецтва:
У віковій  категорії 9-11 років: 
1 місце – Зорівчак Вікторію – ученицю Завадської ЗОШ І-ІІ ст. За роботу - ліплення «Податковий інспектор». 
У віковій категорії 12-15 років: 
1 місце – Брунцвик Андрія учня Канорської ЗОШ І-ІІ ст. За аплікацію з тіста «Щоб люди всі жили в достатку – потрібно сплачувати податки»;. 
2 місце – Мусікевич Олександру – ученицю Завадської ЗОШ І-ІІ ст за вишивку  «Податі».
3 місце – Тидір Вікторію – ученицю Абранської ЗОШ І-ІІ ст. За виріб з бісеру «Податкова квітка України»;
Твори переможців районного конкурсу,які посіли перші місця були направлені для участі у обласному конкурсі.
Журі ІІ етапу конкурсу, до складу якого увійшли представники освітянської галузі та засобів масової інформації, мистецтвознавці, податківці прискіпливо оцінило художні твори, твори декоративно-прикладного мистецтва та літературні твори переможців районного етапу конкурсу. 
Переможцями обласного етапу Всеукраїнського конкурсу дитячої творчості «Податки очима дітей – 2012»  у Закарпатській області стали і учні Воловецького району: 
в номінації художній твір 
у віковій категорії 12-15 років перемогу здобула Понзель Софія –  учениця Нижньоворітської  школи-інтернату, яка виборола друге місце.  
в номінації літературні твори 
віковій категорії 9-11 років переміг Коростовський Юліан – учень Нижньоворітської ЗОШ І-ІІІ ст., який виборов третє місце. 
                                                                     

