
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

                 ___  _  сесія    VI  І   _  скликання

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЕКТ №_____

_________________                      м. Ужгород                                      
                                      

Про міську премію імені Петра Скунця
в галузі літератури і краєзнавства 

З метою підтримки літературного процесу міста та заохочення творчої
інтелігенції,  стимулювання   якісних  літературних  та  краєзнавчих  творів,
спрямованих на популяризацію міста Ужгорода, утвердження гуманістичних
ідеалів, збагачення історичної спадщини, державотворення і демократизацію
суспільства,  керуючись  статтею 26,  частиною 1,  статті  59  Закону  України
“Про місцеве самоврядування в Україні” 

міська рада ВИРІШИЛА:

1.  Встановити  щорічну  міську  премію  імені  Петра  Скунця  в  галузі
літератури і краєзнавства за кращий твір (далі – Премія).

2.  Затвердити  Положення  про  міську  премію  імені  Петра  Скунця  в
галузі літератури і краєзнавства згідно з додатком 1.

3. Затвердити Положення про конкурсну комісію з присудження міської
премії  імені  Петра  Скунця  в  галузі  літератури  і  краєзнавства  згідно  з
додатком 2.

4.  Управлінню  у  справах  культури,  спорту,  сім’ї  та  молоді  щорічно
передбачати  кошти  на  відзначення  лауреатів  Премії  та  виготовлення
відповідних  дипломів  за  рахунок  Програми  відзначення  в  місті  Ужгород
державних та місцевих свят, історичних подій, знаменних і пам’ятних дат та
інших заходів.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського
голови  О.  Білака  і  постійну  комісію  з  питань  освіти,  культури,  охорони
здоров’я,  спорту  та  соціального  захисту  населення,  міжнародних,
міжконфесійних відносин та туризму.

Міський голова                                                                                     Б. Андріїв



Додаток 1
до рішення _____сесії 
міської ради VІІ скликання
______________ № ______

ПОЛОЖЕННЯ
про міську премію імені Петра Скунця 

в галузі літератури і краєзнавства

Міська премія імені Петра Скунця в галузі літератури і краєзнавства,
заснована  Ужгородською  міською  радою,  встановлюється  для  увічнення
пам’яті про видатного закарпатського письменника, публіциста, громадського
діяча,  лауреата  Національної  премії  імені  Т.Шевченка,  Почесного
громадянина  міста  Ужгород  Петра  Миколайовича  Скунця,  з  метою
заохочення  сучасних  прозаїків  до  написання  творів,  присвячених  місту
Ужгород, для популяризації новітньої української літератури серед населення
міста,  задля  розвитку  українського  письменництва  та  відкриття  нових
талантів.

Засновником  Премії  є  Ужгородська  міська  рада. До  числа
співзасновників можуть входити й інші юридичні чи фізичні особи.

Премія  є  творчою  відзнакою,  якою  нагороджуються  літератори  та
краєзнавці,  твори  яких  популяризують  місто  Ужгород,  його  історію,
сучасність, видатних ужгородців, що творять славу міста над Ужем. 

На здобуття Премії щорічно до Дня міста висуваються високохудожні
твори,  опубліковані  окремими  книгами,  які  вийшли  друком  протягом
останніх трьох років,  але  не пізніше,  як за  три місяці  до  їх  висунення на
здобуття Премії та стали помітним явищем в літературі чи краєзнавстві.

Премією  нагороджуються,  як  правило,  літератори  та  краєзнавці,  які
народилися, проживають або тривалий час працювали в м. Ужгороді та на
території Закарпатської області.

Висунення  кандидатів  на  здобуття  Премії  проводиться  колективами
творчих спілок,  організацій,  об’єднань,  товариств,  навчальними закладами,
видавництвами,  редакціями  газет  та  журналів,  управлінням  у  справах
культури, спорту, сім’ї та молоді Ужгородської міської ради. Самовисунення
кандидатур не допускається. 

Премія  є  персональною і  присуджується  лише один  раз.  Вона  може
присуджуватися посмертно.

Премія імені Петра Скунця встановлюється у двох номінаціях:
 література;
 краєзнавство.
Твори на здобуття Премії надсилаються щороку до 1 липня на адресу

Ужгородської міської ради ( Управління у справах культури, спорту, сім’ї та
молоді Ужгородської міської ради, пл. Поштова, 3, м. Ужгород, 88000).
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Для  участі  у  конкурсі  на здобуття  міської  премії  імені  Петра
Скунця в галузі літератури та краєзнавства допускаються автори, чиї твори,
написані  українською  мовою,  подані  до  конкурсної  комісії  і  відповідають
вимогам Положення. 

До творів у трьох примірниках додаються:
-  творча  характеристика  на  автора-претендента  з  персональними

даними;
- ксерокопії рецензій і відгуків на видання (якщо такі є); 
- протокол засідання установи чи організації, яка висуває кандидатуру.
Колектив авторів  твору,  представленого на здобуття Премії,  не може

становити більше трьох осіб.
Надіслані  матеріали,  що  не  відповідають  Положенню,  не

розглядаються.
Твори, розглянуті конкурсною комісією, залишаються для поповнення

фондів бібліотек Ужгородської міської централізованої бібліотечної системи.
Особам,  удостоєним  Премії,  присвоюється  звання  «Лауреат  міської

премії  імені  Петра  Скунця»  і  вручається  диплом,  почесний  знак  лауреата
(встановленого  зразка)  та  грошова  премія  в  розмірі  ___  грн.  у  кожній
номінації. Грошова премія виплачується за рахунок коштів міського бюджету,
передбачених щороку на фінансування галузі «Культура».

Забезпечення  дотримання  вимог  щодо  висунення  творів  на  здобуття
Премії,  їх  конкурсний  відбір  та  присудження  Премії  здійснює  спеціальна
конкурсна  комісія  з  числа  відомих  в  краї  літераторів,  вчених-краєзнавців,
працівників  закладів  культури,  тощо,  склад  якої  затверджується  сесією
Ужгородської міської ради на строк повноважень ради.

Положення про Премію є діючим та розповсюджується на підведення
підсумків щорічно. 

Урочисте  вручення  премії  відбуватиметься  під  час  відзначення  Дня
міста Ужгород.

Під  час  урочистостей  можуть бути  вручені  грамоти,  подяки  кращим
учасникам, засновникам та ін. премії.

Секретар  ради                                                                           А. Сушко
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Додаток 2
до рішення _____сесії 
міської ради VІІ скликання
______________ № ______

Положення
про конкурсну комісію з присудження міської премії імені Петра Скунця 

в галузі літератури і краєзнавства

1. Конкурсна комісія з присудження міської премії імені Петра Скунця в
галузі  літератури  і  краєзнавства  (надалі  –  комісія)  є  громадським
колегіальним органом, підпорядкованим міському голові.

На комісію покладено функції щодо організації висунення, конкурсного
відбору, присудження та вручення міської премії імені Петра Скунця в галузі
літератури і краєзнавства (надалі – Премії).

Рішення комісії про присудження Премії затверджується Ужгородською
міською радою.

2. Комісія для виконання покладених на неї завдань:
- приймає та попередньо розглядає роботи, висунені на здобуття Премії,

стежить  за  дотриманням  визначеного  порядку  їх  висунення,  забезпечує
гласність;

-  публікує  перелік  творів,  висунутих  на  здобуття  Премії,  в  газеті
«Ужгород»;

-  визначає  терміни  обговорення,  публікації  списку  творів,  прийняття
рішення про присудження Премії;

-  організовує  вручення  лауреатам  дипломів  та  грошових  премій  в
урочистій обстановцію.

3. Комісія має право:
- утворювати із своїх членів секції та експертні групи;
- залучати до рецензування та експертного розгляду творів, висунутих

на здобуття премії, фахівців у галузі літератури, зокрема віршування.
4. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та

членів комісії.
Персональний  склад  членів  комісії  затверджується  рішенням  сесії

міської ради.
Очолює комісію заступник міського голови за напрямком. Склад комісії

формується  за  поданням  голови  з  найавторитетніших  у  місті,  відомих  в
області, Україні та за її межами осіб. Свої обов’язки члени комісії виконують
на громадських засадах.

Член  комісії,  кандидатура  якого  висунена  на  здобуття  Премії,
призупиняє  своє  членство  в  комісії  до  часу  прийняття  нею  остаточного
рішення про переможців конкурсу.
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5.  Основною  формою  роботи комісії  є  засідання,  яке  проводить
голова комісії, а в разі його відсутності – заступник голови комісії.

Засідання  комісії  вважається  правомочним  за  наявності  двох  третин
його складу. Рішення комісії про присудження Премії приймається простою
більшістю присутніх на засіданні членів комісії.

У  випадку,  коли  кількість  творів,  що  набрали  необхідну  для
преміювання  кількість  голосів,  перевищує  число  премій,  проводяться
додаткові обговорення і таємні голосування.

Рішення комісії  разом з протоколом голосування подається  міському
голові для подальшого затвердження сесією Ужгородської міської ради.

Секретар  ради                                                                           А. Сушко
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