
Проєкт рішення  

 

Виконавчий комітет 

Білоцерківська міська рада 

Київської області 

 
 

від  «14» січня  2021 року м. Біла Церква   № 45 

 

 

 

 

 

Про міську літературно-мистецьку 

премію ім. І.С. Нечуя-Левицького 

 

Розглянувши подання управління культури і туризму Білоцерківської міської ради від 

06.01.2021 року № 2 , відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з врахуванням рішення Білоцерківської міської ради від 24.12.2020 року                          

№ 56-05-VIIІ «Про затвердження Програми розвитку культури, мистецтва, духовності та 

туризму Білоцерківської міської територіальної громади на 2021 - 2023 роки», виконавчий 

комітет  міської ради вирішив: 

1. Затвердити Положення про міську літературно-мистецьку премію 

ім. І.С. Нечуя -Левицького (додаток 1). 

2. Затвердити  Положення про комісію з присудження міської літературно-

мистецької премії ім. І.С. Нечуя-Левицького (додаток 2). 

3. Затвердити новий склад комісії з присудження міської літературно-мистецької 

премії ім. І.С. Нечуя-Левицького (додаток 3). 

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету від 11 

жовтня 2016 року № 445 «Про затвердження нового складу комісії по присудженню міської 

літературно-мистецької премії ім. І.С. Нечуя-Левицького», 23 жовтня 2003 року № 353 «Про 

міську літературно-мистецьку премію ім. І.С. Нечуя-Левицького». 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

відповідно до розподілу обов’язків. 

 

 

Міський голова        Геннадій  ДИКИЙ 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення виконавчого  комітету 

міської ради 

від _______ 2021 року № ________ 

 
 

Положення 

про міську літературно-мистецьку премію 

імені І. С. Нечуя - Левицького 

 

1. Міська літературно-мистецька премія імені Івана Семеновича Нечуя-

Левицького (далі – премія) присуджується один раз на рік  відповідно до рішення 

виконавчого комітету Білоцерківської міської ради за поданням управління культури і 

туризму Білоцерківської міської ради відповідно до протоколу комісії з присудження міської 

літературно мистецької премії ім. І.С. Нечуя-Левицького, що визначає не більше двох 

лауреатів. 

2.  Лауреатами премії можуть стати творчі працівники в галузі літератури та 

мистецтва, окремі творчі колективи, що представляють цілісну творчу роботу, чи 

їхні керівники, які живуть і творять у Білоцерківській міській територіальній громаді, або 

жителі інших регіонів за творчий доробок, який став значного подією в культурному та 

мистецькому житті Білоцерківської міської територіальної громади. 

3.  На здобуття премії висуваються твори, надруковані або оприлюднені в інший 

спосіб у період з 25 жовтня минулого року по 25 жовтня року присудження премії. 

4.  Прийом документів  на розгляд комісії  здійснюється  з 25 вересня по 25 жовтня 

року присудження. 

5.  Кандидатури на здобуття премії висуваються творчими спілками, іншими 

громадськими організаціями та трудовими колективами або шляхом самовисування. 

6.  Претенденти на присудження премії або ті, хто їх висуває, повинні подати 

у завершеному вигляді (надрукованому, в аудіо- чи відео записі або в інший спосіб) 

конкурсні роботи і подання у довільній формі. 

7.  Рішення комісії з присудження міської літературно-мистецької премії  

ім. І.С. Нечуя-Левицького затверджується виконавчим комітетом Білоцерківської міської ради. 

8.  Після прийняття рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради 

лауреатам в урочистій обстановці вручається премія. 

9.  Розмір премії встановлюється рішенням виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради. 

10. Премія може присуджуватися одній особі чи творчому колективу один раз. 

 

 
 

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради       Анна ОЛІЙНИК



Додаток 2 

до рішення виконавчого  комітету 

міської ради 

від _______ 2021 року № ________ 

 

 

Положення 

про комісію з присудження міської 

літературно-мистецької премії імені І.С. Нечуя-Левицького 

1. Комісія з присудження міської літературно-мистецької премії імені І.С. Нечуя- 

Левицького створюється з метою виявлення найбільш достойних діячів культури та 

мистецтва, доробок яких став значною подією в культурному житті Білоцерківської міської  

територіальної громади. 

2. Комісія та зміни у її складі формуються виконавчим комітетом Білоцерківської 

міської ради у кількості не більше 15 чоловік. 

3. Склад та голова комісії, Положення про премію та комісію, розмір грошової 

винагороди лауреатам затверджуються рішенням виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради. 

4. Повноваження комісії визначаються терміном на 4 роки. 

5. Засідання комісії проводяться з ініціативи голови комісії або 1/3 її членів. 

6. Робочі рішення комісії приймаються відкритим голосуванням простою 

більшістю голосів за наявності не менше половини складу комісії. 

7. Рішення комісії про визначення лауреатів приймається таємним голосуванням 

простою більшістю голосів при присутності не менше 2/3 її складу. Рівний розподіл голосів 

членів комісії дає право вирішального голосу голові комісії. 

8. У випадку висунення члена комісії, його колективу або близького родича 

(чоловіка, дружини, дітей, онуків) на здобуття премії він утримується від голосування з 

цього питання. 

9. Член комісії може голосувати письмово у випадку неможливості бути 

присутнім на засіданні комісії з поважних причин. 

10. Зі спірних питань комісія більшістю голосів у порядку, обумовленому п.п. 6 та 

7 цього Положення, може призначати фахову експертизу творів щодо яких виник спір, 

кандидатури експертів у рівному співвідношенні пропонуються спірними сторонами. 

Висновок експертів має рекомендаційний характер. 

11. Члени комісії, які з різних причин не можуть брати участь у подальшій роботі 

комісії, подають письмову заяву про звільнення їх від виконання своїх обов'язків на ім'я 

голови комісії. 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради      Анна ОЛІЙНИК 

 

 

 

 

 



Додаток  3 

до рішення виконавчого  комітету 

міської ради 

від _______ 2021 року № ________ 

 

 

Склад комісії 

з присудження літературно - мистецької премії  

ім. І. С. Нечуя-Левицького 

 

Возненко  

Катерина Сергіївна 

 

- голова комісії, заступник міського голови; 

Антонюк  

Микола Анатолійович 

 

- заступник голови комісії, радник міського голови; 

Карабач  

Алла Володимирівна 

 

- секретар комісії, головний спеціаліст управління культури і 

туризму Білоцерківської міської ради міської ради. 

Члени комісії: 

 

Бублій 

Вадим Геннадійович 

 

- заступник начальника управління архітектури та містобудування  

Білоцерківської міської ради; 

Григоренко  

Раїса Павлівна 

- директор комунального закладу Білоцерківської міської ради 

Білоцерківська міська  централізована бібліотечна система 

ім. П. Красножона;  

 

Гудима  

Андрій Дмитрович 

- письменник, член Національної спілки письменників України (за 

згодою); 

 

Дмитренко  

Олександр Федорович 

– директор Академічної художньої школи, член Національної 

спілки художників України (за згодою); 

 

Крижешевська  

Леся Юріївна 

- директор комунального закладу Білоцерківської міської ради 

Білоцерківська школа мистецтв № 1, Заслужений працівник 

культури України, депутат міської ради; 

 

Максимова  

Ірина Вікторівна 

- педагог комунального закладу Білоцерківської міської ради 

Білоцерківська школа мистецтв № 4, керівник народного ансамблю 

народного танцю «Рось»; 

 

Подолянець  

Ігор Іванович 

- в.о. директора та художнього керівника Київського академічного 

обласного музично-драматичного театру ім. П.К. Саксаганського 

(за згодою); 

 

Невінчана  

Галина Вікторівна 

- письменниця, член Національної спілки письменників України (за 

згодою); 
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Петрик  

Юрій Федорович 

- начальник управління освіти і науки Білоцерківської міської 

ради,  депутат міської ради; 

 

Пономарьов  

Георгій Прокопович 

 

- художник (за згодою); 

Чернецький  

Євген Анатолійович    

- завідувач відділу інформаційно-краєзнавчої  роботи 

комунального закладу Білоцерківської міської ради 

Білоцерківська міська централізована бібліотечна система 

ім. П. Красножона, кандидат історичних наук. 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради     Анна ОЛІЙНИК 


