
Додаток 6
до ріімення 14 сесії обласної 
Ради 8 скликанрія
від «26» листопада 2021 року № 268

ІІО Л О Ж К Н Н Я  
про встановлення щорічної нреімії 

обласної Ради імені Миколи Леонтовича

Мета
- збереження духовних традицій українського народу, формування 

національної свідомості;
- збереження та розвиток українських національних співочих традицій;
- підтримка хорових колективів, що популяризують творче надбання 

Миколи Леонтовича;
- підтримка та популяризація творів сучасних українських композиторів; 

підтримка дослідників, науковців, мистецтвознавців, які висвітлюють житгсвий і 
творчий шлях Миколи Леонтовича.

І. Загальні положення

1. Щорічна премія обласної Ради імені Миколи Леонтовича г 
Всеукраїнською (далі - Премія) та присуджується щороку в грудні місяці до дня 
народження М.Д. Леонтовича.

2. Премія присуджується за популяризацію творчості М.Д.Леонтовича у 
різних мистецьких напрямках.

3. Грошова винагорода в розмірі розподіляється в залежності від кількості 
номінацій і виплачується за рахунок коштів, передбачених в обласному бюджеті 
на виконання заходів відповідної обласної нроірами, затвердженої обласною 
Радою.

4. Па здобуггя Премії можуть висуватися:
'  професійні композитори, які представляють твори малих за великих форм 

різних жанрів, що написані та опубліковані протягом останніх трьох років, але не 
пізніше ніж за місяць до висування на здобузтя Премії, та присвячені Миколі 
Леонтовичу;

- професійні хорові колективи, програми яких створені (викопаггі) 
виконавцями вггродовж останніх дваггадцяти місягпв та зробили зггачний вггссок у 
розвиток хоровог о мистецтва та нонуляризаціго творчості Миколи Леонтовича;

- дослідники (журналісти, краєзнавці, кульгуролої и, музейні 
працівники, науковці), які груггтовгго гшродовж гг’яги років вивчаючи та

21



досліджували особливості жанру обробок народних пісень, хорових коміюаицій 
Миколи Леонтовича, його жиїтсвий та творчий шлях;

- навчальні хорові колективи закладів спеціалізованої мистецької освіти, 
що забезпечують здобуття початкової, початкової та профільної мистецької освіти 
одночасно (мистецькі ліцеї) за високий виконавський рівень та популяризацію 
творчості М.Д.Леонтовича впродовж двох останніх років;

- навчальні хорові колективи закладів фахової иередвиїцої мистецької 
освіти за високий виконавський рівень та значний внесок у розвиток хорового 
мистецтва впродовж двох останніх років;

- навчальні хорові колективи закладів вищої мистецької освіти за 
високий виконавський рівень та відродження національної духовної хорової 
спадщини впродовж двох останніх років;

- аматорські хорові колективи за сценічне та концертне втілення 
українських національних співочих традицій творчого надбання Миколи 
Леонтовича.

5. Особам, які одержали Премію, вручається диплом і грошова премія в 
розмірі:

- професійні композитори до 20 тис. гри;
- професійні хорові колективи -  до 15 тис. грн;
- дослідники до 15 тис. грн;
- навчальні колективи закладів початкової мистецької освіти до 10 тис.

грн;
- навчальні хорові колективи закладів фахової иередвиїцої мистецької освіти 

- до 10 тис. грн;
- навчальні хорові колективи закладів вищої мистецької освіти до 10 тис.

грн;
- аматорські колективи до 10 тис.грн.
Всі інші учасники отримують дипломи за участь.
6. Особа чи колектив, які стали лауреатом Премії, можуть висуватися на ії 

здобуггя повторно не раніше, ніж через З роки.
7. Якщо Премія присуджується авторській групі дослідників, вона ділиться 

порівну між усіма членами групи.
8. Премія не присуджується посмертно.
9-У цьому Положенні термін «конфлікт інтересів» вживається у значенні, 

наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».
Якщо на здобу'П'я премії висувається робота члена Журі, він протяіом 

усього періоду подання, обговорення творів та присудження премії не бере участі 
в роботі Журі.
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II. Порядок проведення конкурсу

1. Обласна Рада щороку на своєму офіційному веб-сайті оприлюднює 
оголошення про проведення конкурсу на здобуггя Премії, умови та порядок його 
проведення.

2. Кандидат на здобуггя Премії може бути висунутий організацією, 
установою, творчими спілками, громадськими об’єднаннями та іншими 
інституціями у сфері культури.

За достовірність поданої інформації відповідають керівники цих установ та 
претенденти.

3. На здобуїтя Премії до 10 листопада року, в якому вона присуджується, до 
Вінницького обласіюго центру народної творчості подається заявка на здобу п  я 
Премії відповідно до додатку до Положення про щорічну премію обласної Ради 
імені Миколи Леонтовича та конкурсні роботи;

- від композиторів - аудіо/відео запис завершених музичних творів, клавір, 
партитур;

- від колективів - цифрові відеозаниси концертних програм (2-3 твори), 
відгуки преси щодо виступів, супутні фотографії (за наявності);

- від дослідників - видання, пов’язане з жиїтям і творчістю М.Д.Леонтовича 
(художні книги, етап і, нариси, есе, наукові розвідки, тощо), друкована продукція, 
ксерокопії публікацій/відгуків у засобах масової інформації рецензії (за 
наявності).

Матеріали, що засвідчують творчий доробок особи/колективу (далі - 
претендента) подаються разом з заявкою на здобупя 1 Іремії.

4. Якщо подані документи не відповідають вимогам, визначеним у пункті З 
цього розділу, або їх подання здійснено після закінчення встановлено[о строку, 
такі документи не розглядаються та повертаються із зазначенням причини 
повернення.

При усуненні недоліків документи можуть бути подані до Вінницького 
обласного центру народної творчості повторно до визначеної в оголошенні дати 
про проведення конкурсу.

111. Журі з присудження Премії

1. з метою проведення конкурсу на здобуїтя Премії та визначення його 
переможців утворюється журі з присудження щорічної премії обласної Ради імені 
Миколи Леонтовича (далі - Журі). Персональний склад Журі затверджується 
розпорядженням голови Вінницької обласної Ради.

2. Журі у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, 
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, постановами Верховної 
Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, іншими 
нормативно-правовими актами, утому числі цим Положенням.



3. Журі здійснює свою діяльність на засадах відкритості, публічності, 
прозорості, неупередженості, законності, рівності прав його членів, об’єктивності 
та обгрунтованості його рішень, недискримінаційного ставлення до претендсіпів 
на здобуття Премії.

4. Члени Журі здійснюють свої повноваження на г ромадських засадах. Журі 
очолює голова, який має одного заступника.

Основггого формого роботи Журі є засіданггя, яке проводить г'олова Журі або 
за йог о дорученігям заступник голови.

5. Журі відповідно до покладених на ігьоіо завдань:
- здійснює відбір композиторських творів/коіггіерз ггих ігрограм;
- приймає рішення щодо визначення лауреатів Премії.

6. Організаційне забезпечення роботи Журі здійснює відповідальний 
секретар Журі, який є працгвггиком структурггого підрозділу обчгдержадміїгіс грації 
та бере участь у засідаггнях Журі без права голосу .

Відповідальний секретар:
- здійснює ггриймання наданих Віггницьким обласігим цсігтром ігародггої 

творчості докумегггів, зазначених у пункті З розділу II цього Положення;
- готує матеріали для розгляду на засідаггні;
- забезпечує виконаїгггя доручень голови Журі або його застугигика у разі 

відсутності;
- оформлює протоколи засідань.
7. Розмір Премій затверджується розггоряджсгнгям голови обласггої Ради, за 

пропозиціями Журі.

IV. Прикінцеві положення

1. Журі до 01 грудггя поточігог'о року проводить конкурс та визігачає 
Jтaypeaтiв Премії.

2. Засідашгя Журі вважаєтііся правомочггим у разі нрисутггості гга гнюму 
більше половини від його затііЄр7Гжеігоі'о складу.

Рігпегнгя про присуджсггня премії приймається журі шляхом відкритого 
голосування окремо по кожному ігапряму.

Рішенггя вважається схваленим, якщо за ньог'о проголосувачго більше 
половини нрисутігіх іга засіданні членів Журі.

3. Якщо в рсзуігьтаті і олосуваггггя жодегг нретсггдеггт не ггабрав більшості 
г олосів. Журі приймає рішеггня ггро новіорггс гоігосуваггггя.

]\ля повторггог'о голосування включаються композиторські гвори/коггггсрчпі 
ггрограми двох претеїгдентів, які одержали найбільнгу кількість голосів ггІд час 
першого гоігосування.

Якщо за резулыатами гговторного голосуваггггя жодегг нретендеігт не ггабрав 
бигьше половини гоігосів члеггів журі, Премія за відповідггий рік гге ггрисуджусться.
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4. Якщо для участі у конкурсі на здобуття Премії бере участь твір близької 
особи члена Журі, такий член журі не бере участі в роботі Журі протягом усіх 
етанів конкурсу.

5. Кожен член Журі зобов’язаний не допускати конфлікт інтересів під час 
проведення конкурсного відбору.

Якщо член Журі має конфлікт інтересів, він зобов’язаний повідомити про цс 
Журі перед початком засідання.

6. Рішення Журі оформлюється протоколом, який підписується головуючим 
на засіданні Журі та відповідальним секретарем.

7. Особам, яким присуджується Премія, присвоюється звання лауреата 
премії імені Миколи Леонтовича, вручається диплом та виплачується грошова 
винагорода.

8. Премія присуджується па підставі розпорядження голови Вінницької 
обласної Ради за поданням Журі.

9. Виплата грошової винагороди здійснюєті>ся шляхом перерахування 
коштів на особовий рахунок лауреата в установах банків та/або через відділення 
поштового зв’язку.

10. Інформація про нагороджених опубліковується на офіційному ггеб-сайті 
обласної Ради.

V. Кошти для виплати щорічної прсімії обласної Ради та порядок їх
використання

1. Виплата щорічної премії обласної Ради здійснюється за рахунок та в межах 
коштів, передбачених в обласному бюджеті па виконання заходів Програми 
розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області «УСП1І1.1ПІ СИЛЫ 11 
ГРОМАДИ» на 2018-2025 роки».

2. Головним розгіорядником коїнтів є Вінницька обласна Рада.

Заступник голови обласної Ради Ігор 1В.\СЮК
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Додаток до Положення 
про щорічну премію обласної 
Ради імені Миколи 
Леонтовича 
(пункт З розділу II)

Заявка
на здобуття щорічної премії 

обласної Ради імені Миколи Леонтовича

1. Письмова згода претендента на висування його музичного 
твору/концертної програми/матеріалів на здобупя Премії та згода на обробку 
персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних 
даних».

2. Назва колективу та його коротка творча біографія за ніднисом керівішка 
ніднриємства, установи, організації, який рекомендує претендента (додаються 2-3 
кольорові фото колективу та ксрівника/нрстсндента в форматі ]рк).

3. Прізвище, ім’я, по батькові керівника колективу, інформаційна довідка про 
претендента (дата народження, інформація про громадянство, відомості про 
освіту, трудову діяльність, місце роботи, наявність державних нагород, 
контактний телефон та адреса електронної пошти чи інший засіб зв’язку, 
ксерокопія документу, що посвідчує особу та документа про присвоєння 
реєстраційного нора облікової картки платника податків).

4. Назва концертної програми/ музичних творів/доробок

3. ________________________________
5. Рекомендаційні листи (за наявності).

Підтверджую, що з умовами участі ознайомлений (а) і зобов 'язуюсь їх 
виконувати

(дата) (підпис)
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