
 

 

                                             проект 

КРЕМЕНЧУЦЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

ХХХVIІІ СЕСІЯ МІСЬКОЇ РАДИ VIІ СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

 

від 03 вересня 2019 року                                                                            
 

Про заснування щорічної 

літературної премії Кременчуцької 

міської ради імені Віктора Баранова 
 

З метою всебічного сприяння розвитку сучасної української літератури, 
відзначення та підтримки діяльності місцевих письменників за вагомі творчі 

здобутки, а також з метою вшанування нашого земляка Баранова Віктора 

Федоровича, керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи звернення та рекомендації Спілки літераторів «Славутич» 

м. Кременчука, Кременчуцька міська рада Полтавської області 
 

вирішила: 
 

1. Заснувати щорічну літературну премію Кременчуцької міської ради 

імені Віктора Баранова. 

2. Затвердити Положення про щорічну літературну премію Кременчуцької 
міської ради імені Віктора Баранова (додаток). 

3. Організацію та забезпечення роботи по присудженню щорічної 

літературної премії Кременчуцької міської ради імені Віктора Баранова 

покласти на управління культури і туризму виконавчого комітету 
Кременчуцької міської ради Полтавської області (Кондрашов В.О.). 

4. Департаменту фінансів виконавчого комітету Кременчуцької міської   

ради Полтавської області (Неіленко Т.Г.) передбачити фінансування видатків, 
пов’язаних з нагородженням лауреатів щорічної літературної премії 

Кременчуцької міської ради імені Віктора Баранова. 

5. Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства. 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника управління 
культури і туризму Кондрашова В.О., постійну депутатську комісію з питань 

освіти, молоді, культури, спорту, соціального захисту населення, розгляду 

питань, пов’язаних з АТО, охорони здоров’я, материнства та дитинства   
(голова комісії Терещенко Д.Ю.).  

 

Міський голова                                                                        В.О.МАЛЕЦЬКИЙ  



 

 

Додаток  

до рішення міської ради 

від  03 вересня 2019 року 

 

Положення 
про щорічну літературну премію Кременчуцької міської ради  

імені Віктора Баранова 

 

І. Загальні положення 

1.1. Це положення визначає порядок присудження літературної премії 

Кременчуцької міської ради імені Віктора Баранова - українського письменника, 

поета, прозаїка, перекладача, лауреата кількох літературних премій: 
Міжнародної літературної премії імені Григорія Сковороди «Сад божественних 

пісень» (2007), Міжнародної літературної премії імені Миколи Гоголя (2007),  

мистецької премії «Київ» у галузі художньої літератури ім. Євгена Плужника, 

премії О. Гірника, нашого земляка, який народився в селі Кривуші, нині 
Кременчуцького району Полтавської області.  

1.2. Засновник Премії імені Віктора Баранова (далі – Премія) – 

Кременчуцька міська рада Полтавської області. 
1.3. Мета Премії: сприяння розвитку сучасної української літератури, 

відзначення письменників за вагомі творчі здобутки, які своїм художнім словом 

здатні засівати суспільну ниву мудрістю й енергією та, які утверджують ідеали 

гуманізму, духовні цінності українського народу, ідеї незалежності України. 
1.4. Премія присуджується щороку до дня народження Віктора Баранова – 

14 жовтня. 

           1.5. Премією нагороджуються літератори, які народилися, проживають 
або тривалий час працювали  в місті Кременчуці та Кременчуцькому районі, за 

високохудожні твори, що оприлюднені на момент засідання журі в останні три 

роки. 

           1.6. Номінації премії: «Сучасна проза»; «Поезія»; «Критика і 
літературознавство». У кожній номінації може бути присуджена лише одна 

Премія. 

           1.7. Особи, яким Премія вже була присуджена, повторно на її здобуття не 

висуваються.  
 

ІІ. Порядок висунення претендентів на здобуття Премії 

           2.1. Організаційний супровід та підготовку пропозицій щодо 
претендентів Премії здійснюють Управління культури і туризму виконавчого 

комітету Кременчуцької міської ради, Кременчуцький національний 

університет імені Михайла Остроградського (осередок Премії) та Центральна 

бібліотечна система для дорослих (ЦБС). Управління культури і туризму 
міськвиконкому забезпечує приймання, облік та зберігання відповідних 

документів; спільно з Департаментом фінансів забезпечують виплату грошової 

винагороди лауреатам Премії та організацію вручення Премії. 
            2.2. Управління культури і туризму виконавчого комітету Кременчуцької 

міської ради забезпечує оголошення у засобах масової інформації про початок 



 

 

прийому документів на здобуття Премії, проведення засідань журі, підготовку 

відповідних розпоряджень міського голови, виготовлення Почесних відзнак 
лауреатів Премії, готує та подає інформацію у засобах масової інформації про 

присудження Премії та нагородження лауреатів, веде облік лауреатів Премії. 

            2.3. Пропозиції про присудження Премії вносять творчі спілки, 
громадські організації, адміністрації навчальних закладів 1-4 рівнів акредитації, 

закладів культури, редакції періодичних видань до 01 липня.  

             2.4. У листі-клопотанні до журі Премії вказується прізвище, ім'я та по 

батькові кандидата на нагородження, його місце роботи, посада, адреса 
проживання, контактні телефони, зазначається конкретний внесок претендента 

відповідно до визначеної номінації. 

             2.5. До листа-клопотання, завіреного підписом керівника організації, 
установи та печаткою додаються: 

  - письмова згода претендента на висунення його твору на здобуття Премії; 

- копії документа, що посвідчує особу претендента, та документа про 

присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або 
паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 

податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають 
відмітку у паспорті); 

- письмова згода претендента на обробку персональних даних відповідно 

до Закону України «Про захист персональних даних»; 

- листи на підтримку кандидата, книги, публікації, відеоматеріали тощо. 
2.6. Відповідальними за достовірність наданої інформації є керівники 

творчих спілок, громадських організацій, адміністрацій навчальних закладів 1-4 

рівнів акредитації, закладів культури, редакцій періодичних видань, що подали 
клопотання щодо претендента на здобуття Премії, та претенденти. 

2.7. У разі невідповідності поданих документів вимогам, визначеним у 

пунктах 2.4-2.5 цього розділу, клопотання не розглядається. 

2.8. Документи на здобуття Премії подаються за адресою: 39600,              
м. Кременчук, вул. Першотравнева, 20, Кременчуцький національний 

університет імені Михайла Остроградського (кафедра філології та видавничої 

справи).   

Після упорядкування до 01 вересня документи передаються до управління 
культури і туризму.  

 

ІІІ. Порядок визначення переможців на здобуття Премії 

3.1. Розгляд та обговорення матеріалів, представлених на здобуття Премії 

проводиться Журі з присудження Премії. 

3.2. Персональний склад Журі затверджується розпорядженням міського 

голови. 
3.3. Робота Журі проводиться у формі засідань. Засідання Журі проводить 

Голова, а в разі його відсутності – заступник Голови. Організаційне 

забезпечення роботи Журі здійснює Управління культури і туризму виконавчого 
комітету Кременчуцької міської ради. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17


 

 

3.4. Засідання Журі  з визначення лауреатів Премії проводиться  щороку, 

але не пізніше 1 жовтня.   
3.5. Засідання Журі вважається правомочним у разі присутності на ньому 

не менше двох третин від його затвердженого складу. 

Рішення Журі про присудження Премії приймається відкритим 
голосуванням по кожній номінації окремо простою більшістю голосів присутніх 

членів Журі. 

У разі якщо за результатами голосування твір жодного претендента не 

набрав більше половини голосів членів Журі, які взяли участь у голосуванні, 
Журі приймається протокольне рішення щодо проведення повторного 

голосування. 

  Голосування може проводитися не більше двох разів. 
Якщо за результатами повторного голосування жоден твір не набрав 

більше половини голосів членів Журі, які взяли участь у голосуванні, Премія за 

відповідний рік не присуджується.     

Рішення  щодо визначення переможців оформляється протоколом, який 
підписується  членами Журі, присутніми на засіданні. 

3.6. Журі здійснює свою діяльність на засадах відкритості, публічності, 

прозорості, неупередженості, законності, рівності прав його членів, 
об’єктивності та обґрунтованості його рішень, недискримінаційного ставлення 

до претендентів на здобуття Премії. 

3.7. Рішення Журі про присудження Премії оприлюднюється у засобах 

масової інформації.  
3.8. На підставі рішення журі міський голова підписує розпорядження про 

присудження Премії.  

 
ІV. Нагородження переможців та фінансове забезпечення 

4.1. Урочисте нагородження лауреатів Премії відбувається публічно під 

час засідання сесії Кременчуцької міської ради. 

4.2. Лауреати Премії отримують грошові винагороди та дипломи. 
4.3. Розмір Премії становить 25 000,00 (двадцять п’ять тисяч) гривень у 

кожній номінації та може бути переглянутий міською радою.  

4.4. Виплата Премії здійснюється шляхом перерахування коштів на 

особовий рахунок лауреата в установі банку та/або через відділення поштового 
зв’язку. 

4.5. Фінансування Премії здійснюється з міського бюджету за рахунок 

асигнувань по галузі «Культура» за окремим кошторисом, або з інших джерел 
міського бюджету. 

 

 
 

 


