
 
 

Додаток 5
до ріітіеііня 14 сесії обласної 
Ради 8 скликання
ві;г «26» листогіада2021 року №268

ПОЛОЖ ЕННЯ
про встановлення щорічної літературної премії
обласної Ради імені Михайла Коцюбинського

Мета;
- збереження духовних традицій українського народу, формування
національної свідомості;
~ підтримка письменників, що популяризують творче надбання Михайла
Коцюбинського;
- підтримка та популяризація творів сучасних українських письменників.

Е Загальні положення

1. Щ орічна літературна премія обласної Ради імені Михайла 
Коцюбинського є Всеукраїнською (далі - Премія) та присуджується щороку у 
вересні місяці до дня народження Михайла Коцюбинського.

2. Премія передбачає п ’ять номінацій: «Художня проза», «Поезія», 
«Науково-популярна література», «Дитяча література» та «Художній 
переклад».

На здобуття Премії у иеріній номінації «Художня проза» можуть 
претендувати автори талановитих романів, повістей, книжок, оповідань, новел, 
драматичних творів. У другій номінації «Поезія» - автори поетичних збірок, у 
яких відображено гуманістичні ідеали, одвічне прагнення народу до свободи, 
звеличено красу рідної землі та людських помислів. У третій номінації 
«Науково-популярна література» право на здобуття Премії дістають дослідники 
мистецтва слова автори монографій, розвідок, мемуарів, публіцистики, 
критичних есеїв, літературно-краєзнавчих нарисів, редактори упорядники 
літературних видагіь. Па здобуття Премії у четвертій номінації «Дитяча 
література» претендують автори художніх творів для дітей та юнацтва та про 
дітей та юнацтво. У п ’ятій номінації «Художній переклад» можузь 
претендувати майстри перекладу українською з іноземних мов видатних творів 
світової літератури та/або з української на іноземні мови. Гвори повинні 
відзначатись високим рівнем, відображати іуманістичні цінності.

3. иДороку премія присуджується лише одному автору у кожній 
номінації. Премія не присуджується посмертно.

4. У цьому Положенні термін «конфлікт інтересів» вживається у 
значенні, наведеному в Законі України «Про запобігання корупції».

 
 



ТІ. Порядок проведення конкурсу

1. Оголошення про прийом документів, умови та порядок його 
проведення друкуються у всеукраїнських газетах «Літературна Україна», 
«Слово просвіти» та на офіційному всб-сайті Вінницької обласної Ради.

2. Кандидатів на здобуття Премії можуть висувати творчі спілки, 
оріанізації, установи, навчальні заклади, редакції газет і журналів, громадські 
об ’єднання. За достовірність поданої інформації відповідають керівники цих 
установ та претенденти.

3. На здобуття Премії щороку з 1 травня по 15 червня до Вінницької 
обласної організації Національної спілки письменників України подається 
заявка на здобуття Премії відповідно до додатку до Положення про 
встановлення щорічної Всеукраїнеької премії імені Михайла Коцюбинського та 
конкурсні роботи:

- коротка характеристика твору;
- твір у п ’яти примірниках, що вийшов друком у книжковому форматі за 

останні три роки;
- ксерокопії публікацій/відгуків у засобах масової інформації на 

представлений твір та рецензії (за наявносгі).
4. Якщо подані документи не відповідаготь вимогам, визначеним у пункті 

З цього розділу, або їх подання здійснено після закінчення встановленого 
строку, такі документи не розглядаються та повертаються із зазначенням 
причини повернення.

При усуненні недоліків документи можуть бути подані до Вінницької 
обласної організації Національної спілки письменників України повторно до 
визначеної в оголошенні дати про проведення конкурсу.

III. Журі з присудження Премії

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

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

3. Журі здійснює свою діяльність на засадах відкритості, ііублічносіі. 
прозорості, неупередженості, законності, рівності прав його членів, 
об ’єктивноеті та обґрунтованості його рішень, недискримінаційного ставлення 
до претендентів на здобуття Премії.

4. Члени Журі здійснюють свої повноваження на г ромадських заса;іах. 
Журі очолює гюлова, який має одггогю застугшика.



Основною формою роботи Журі є засідання, яке проводить голова Журі 
або за його дорученням заступник голови.

5. Журі відповідно до покладених на нього завдань:
- здійснює відбір творів;
- приймає рішення щодо визначення лауреатів І Іремії.

6. Організаційне забезпечення роботи Журі здійснює відповідальний 
секретар Журі, який є працівником структуріюго ііідрозділу 
облдержадміністрації та бере участь у засіданнях Журі без права голосу.

Відповідальний секретар:
- здійснює приймання наданих Вінницькою обласною організацією 

Національної спілки письменників України документів, зазначених у пункті З 
розділу II цього Положення;

- готує матеріали для розгляду на засіданні;
- забезпечує виконання доручень і олови Журі або його заступника у разі 

відсутності;
- оформлює протоколи засідань.
7. Якщо, за пропозиціями Журі змінено кількість Еюмінацій та їх назву, 

такі пропозиції затверджуються розпорядженням голови обласної Ради. При 
цьому, процедура проведення конкурсу та подання документів залишається без 
змін у відповідності до цього Положення.

Розмір прем ій  та перелік переможців затверджується розгіоряджепням 
голови обласної Ради, за пропозиціями Журі.

IV. Прикінцеві положення

1. Журі, після закінчення прийому документів, проводить конкурс та 
визначає лауреатів Премії.

2. Засідання журі вважається правомочним у разі присутності на ньому не 
менше половини від його затвердженого складу.

Рішення про присудження Премії приймається журі шляхом таємного 
голосування окремо по кожному напряму.

Рішення вважається схваленим, якщо за нього проголосувало більше 
половини присутніх на засіданні членів журі.

3. Якщо в результаті голосування жоден претендент не набрав більшості 
голосів, Журі приймає рішення про повторне голосуваїіня.

Для повторного голосуваЕшя включаються гвори двох претендентів, які 
одержали найбільшу кількість голосів під час неріїюго голосування.

Якщо за результатами повторного голосування жоден претендент не 
набрав більпте половини голосів членів журі, голос головуючого на засіданні є 
ухвальним.

4. Якщо для участі у конкурсі на 37юбуття Премії бере участь твір 
близької особи члена Журі, такий член журі не бере участі в роботі Журі 
протягом усіх етапів 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 
це 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 
щорічної Всеукраїнської літературної премії імені Михайла Коцюбинського, 
вручається диплом та виплачується грошова винагорода.

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

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

10. Інформаїця про нагороджених опубліковується на офіційному веб
сайт! Вінницької обласної Ради.

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

1. Виплата щорічної премії обласної Ради здійснюється за рахунок та в 
межах коштів, передбачених в обласному бюджеті на виконання заходів 
Програми розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області «УСІ НІНІ II 
СИЛЬНІ ГРОМАДИ» на 2018-2025 роки».

2. Головним розпорядником коштів є Вінницька обласна Рада.

Заезупііик голови обласної Ради Ігор ІВЛСЮК



 

 

Додаток до І Іоложсиня 
[фо встановлення 
щорічної премії обласної 
Ради імені Михайла 
Коцюбинського 
(пункт З розділу II)

Заявка
на здобуття щорічної літературної гірсмії обласної Ради

імені Михайла Коцюбинського

1. Письмова згода претендента на висування його твору на здобуття Премії 
та згода іга обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про 
захист персональних даних».

2. Коротка творча біографія за підписом керівника підприємства, установи, 
організації, який рекомендує претендента (додаються 2-3 кольорові фото 
претендента в форматі )рк).

3. Інформаційна довідка про претендента (дата народження, інформація 
[фо громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, місце роботи, 
наявніеть державних наї'ород, контактний телефон та адреса електроїнюї пошти 
чи інший засіб зв’язку, ксерокопія документу, що посвідчує особу та документа 
про присвоєння реєстраційного нора облікової картки платника податків).

4. Назва твору:
1.___________________________
2 .____________________________________

3.
5. Рекомендаційні листи (за наявності).

Підтвердж ую, що з умовами участ і ознайомлений(а) і зобов 'язуюсь їх
виконувати

( д а т а )  ( п і д п и с і

 

 


