УКРАЇНА
ЯРЕМЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
чотирнадцята сесія
РІШЕННЯ

від 04.07.2017р.

м. Яремче

№ 240-14/2017

Про затвердження Положення
«Про конкурс до дня народження
уродженця с. Микуличин,
історика, краєзнавця, засновника
Гуцульського дослідного інституту
в США Миколи Домашевського»
та складу конкурсної комісії

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,
міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення «Про конкурс до дня народження уродженця
с. Микуличин, історика, краєзнавця, засновника Гуцульського дослідного
інституту в США Миколи Домашевського» та склад конкурсної комісії
(додається).
1. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради В.
Губарчука та голову постійної комісії міської ради з питань освіти,
культури, молоді, охорони здоров’я, сім’ї та соціального захисту
О.Ільчук.

Міський голова

Василь Онутчак

Затверджено
Рішенням міської ради
№240-14/2017 від 04.07.2017р.
Положення
«Про конкурс до дня народження уродженця с. Микуличин,
історика, краєзнавця, засновника Гуцульського дослідного інституту в
США Миколи Домашевського» та склад конкурсної комісії
1.
Проведення конкурсу до дня народження уродженця с. Микуличин,
історика, краєзнавця, засновника Гуцульського дослідного інституту в США
Миколи Домашевського передбачає встановлення премії імені Миколи
Домашевського в галузі літератури та мистецтва (далі – Премія), яка є
найвищою в місті Яремче відзнакою за вагомий внесок в розвиток української
літератури та мистецтва на Яремчанщині.
2.
За результатами конкурсу Премією відзначають твори літератури та
мистецтва, які є духовним надбанням українського народу, утверджують
високі гуманістичні ідеали, збагачують історичну пам’ять народу, його
національну свідомість та самобутність і є видатною подією в літературному
та мистецькому житті Яремчанського краю.
3.
Конкурсна комісія з надання премії ім. Миколи Домашевського в
галузі літератури та мистецтва (далі – комісія) після конкурсного відбору
творів і робіт, представлених на даний конкурс, таємним голосуванням
ухвалює кандидатури на присудження Премії і передає його на розгляд
міського голови міста Яремче.
За результатами конкурсу присудження Премії здійснюється
розпорядженням міського голови міста Яремче.
4.
На конкурс пропонуються нові твори і роботи, опубліковані у
завершеному вигляді протягом останніх двох років, але не пізніше, як за три
місяця до їх висунення на здобуття Премії.
5.
Конкурс проводиться щорічно, встановлюється премія ім. Миколи
Домашевського з таких номінацій:
література (поезія, проза, драматургія, гумор і сатира, художній
переклад, літературна критика, літературознавство);
- публіцистика і журналістика (книги, теле - та радіопрограми,
публікації у періодиці);
- музична творчість;
- архітектура і дизайн;
- образотворче та декоративно - прикладне, народне мистецтво;
- українознавство (праці з народознавства, краєзнавства, історії,
мистецтвознавства, фольклористики та етнографії);
- театральне мистецтво, концертно-виконавська діяльність.
Рішенням конкурсної комісії Премія може не присуджуватись.
6. Твори та роботи на здобуття Премії, а також не більше одного
представника до складу конкурсної комісії пропонують творчі спілки,
об'єднання,
товариства,
громадські
організації
мистецького
та
просвітницького спрямування, відділ культури МВК, навчальні мистецькі
заклади, видавництва, редакції газет і журналів та інші.

7. Комісія розглядає, обговорює та оцінює твори та роботи, подані на
здобуття Премії, у три конкурсні тури:
o перший тур - попередній відбір творів і робіт та допущення їх до другого
туру конкурсу обговоренням та відкритим голосуванням;
o другий тур - допущення творів і робіт до третього туру конкурсу таємним
голосуванням; публікації в засобах масової інформації списку авторів і робіт,
допущених до третього туру; аналіз матеріалів преси, відгуків та пропозицій,
підготовка в разі необхідності експертних висновків;
o третій тур - підсумкове обговорення творів і робіт, прийняття таємним
голосуванням рішення щодо кандидатур на присудження Премії і подання
його на розгляд міському голові міста Яремче.
8. Повторно, але не більше двох разів, можуть висуватися на здобуття
Премії твори і роботи, які в конкурсному відборі дійшли до третього
туру.
9. Конкурсна комісія приймає твори і роботи на здобуття премії ім.
Миколи Домашевського з 1 лютого до 1 квітня щорічно.
10. Колектив авторів твору, висунутий на здобуття Премії, не може
становити більше трьох осіб.
Не допускається включення до колективу претендентів осіб, які
виконували адміністративні, організаторські чи консультативні функції
в цьому проекті.
11. Премія ім. Миколи Домашевського присуджується авторові один
раз за життя.
12.
Особам, удостоєним Премії, присвоюється звання Лауреата
премії ім. Миколи Домашевського в галузі літератури і мистецтва і
вручаються Диплом та Почесний знак лауреата, виготовлення яких
організовує конкурсна комісія.
13.
Розпорядження міського голови міста Яремче, за результатами
проведеного конкурсу до дня народження уродженця с. Микуличин, історика,
краєзнавця, засновника Гуцульського дослідного інституту в США Миколи
Домашевського,
про присудження премії ім. Миколи Домашевського
оприлюднюється до 17 жовтня в засобах масової інформації.
14. Дипломи і Почесні знаки лауреата вручає міський голова міста
Яремче 17 жовтня під час урочистого відзначення дня народження
Миколи Домашевського.
15. Лауреатам премії ім. Миколи Домашевського виплачується грошова
частина премії.
Розмір премії ім. Миколи Домашевського кожного року
визначається міським головою міста Яремче та затверджується
Яремчанською міською радою.
16. У разі відзначення Премією колективу авторів твору, всім лауреатам
видаються Дипломи і Почесні знаки, а грошова частина премії ділиться між
ними порівну.
17. Конкурсна комісія утворена у складі голови, заступника голови,
секретаря та членів комісії.

Губарчук Володимир - секретар Яремчанської міської ради, голова комісії
Кухарук Оксана

- начальник відділу культури виконавчого комітету
Яремчанської міської ради, заступник голови комісії

Абрам’юк Анна

- член ГО «Згарда», секретар комісії

Андрухович Юрій

- український поет, прозаїк, перекладач, есеїст,
кандидат філологічних наук (за згодою)

Барановська Оксана - редактор часопису «Яремчанський вісник», член
Національної спілки журналістів України
Ільчук Олександра

Карпа Ірена

- голова постійної комісії з питань освіти, культури,
молоді, спорту, охорони здоров’я, сім’ї та
соціального захисту
- перший секретар з питань культури посольства
України у Франції, українська письменниця, співачка,
журналістка, телеведуча (за згодою)

Луців Леся

- член ради Всеукраїнського товариства
«Гуцульщина» м. Львів, викладач - методист вищої
категорії педагогічного коледжу Львівського
Національного Університету (за згодою)

Мироняк Наталія

- завідувачка відділу музично - розважальних програм
Львівського державного телебачення (за згодою)

Пнівчук Наталія

- викладач Яремчанської ДШМ, заслужений працівник
культури України

Покрищук Тамара

- методист Яремчанського міського методичного
кабінету управління освіти

Прохасько Тарас

- сучасний український письменник, журналіст
(за згодою)

Сидоренко Вадим

- режисер, актор драмтеатру і кіно (за згодою)

Флис Світлана

- старший науковий співробітник музею етнографії та
екології Карпатського краю, член Національної спілки
краєзнавців України,член Національної спілки
журналістів України.

