
 

УКРАЇНА         

Кам’янська міська рада 

    Черкаської області                                                                                                                                                                                                                             

11 сесія VII скликання 

РІШЕННЯ 

 

Від   27.07.2018 року                                                                                №  11- 5 

м. Кам’янка 

 

Про заснування літературної  

премії імені Данила Кононенка 

 

 

 Для увічнення пам’яті та популяризації творчості відомого поета-

лірика, журналіста, перекладача, публіциста, великого патріота України, 

видатного земляка Данила Андрійовича Кононенка та з метою підтримки 

кращих зразків ліричної поезії в сучасній  українській літературі, враховуючи 

клопотання і пропозицію Черкаської обласної письменницької організації, 

керуючись ст. 26, ч.1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» : 

 

 1. Заснувати літературну премію імені Данила Кононенка для 

літераторів починаючи з 2018 року. 

 2. Затвердити Положення про літературну премію імені Данила 

Кононенка (додаток 1).  

 3. Затвердити список конкурсної комісії по присудженню літературної 

премії імені Данила Кононенка (додаток 2). 

 4. Організацію та забезпечення роботи по присудженню літературної 

премії імені Данила Кононенка покласти на відділ освіти, культури, молоді та 

спорту виконавчого комітету Кам’янської міської ради. 

 5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Потапенка О.П. 

 

 

Міський голова                                                                                        В.І.Тірон 

 

 

 

 

 



                                                                                Додаток 1 

                                                                                                     до рішення міської ради 

                                                                                              від 27.07.2018 № 11-5 

 

Положення про літературну премію імені Данила Кононенка 

 
I. Загальні положення 

 

1. Дляувічнення пам’яті та популяризації творчості відомогопоета-

лірика, журналіста, перекладача, публіциста, великого патріота України, 

видатного земляка Данила Андрійовича Кононенка та з метою підтримки 

кращих зразків ліричної поезії в сучасній українській літературі Кам’янська 

об’єднана територіальна громада (далі Кам’янськаОТГ)разом із Черкаською 

обласною організацією Національної спілки письменників України 

засновуютьлітературну премію імені Данила Кононенка (далі – Премія) 
 

2. Премія є творчою відзнакою, якою нагороджуються літератори 

України за високохудожні твори українською мовою в жанрі ліричної поезії, 

що утверджують ідеали гуманізму, духовної краси,любові до рідної землі, 

природи, родини. 

 

3. Премія на конкурсних засадах присуджується щороку 3 п’ятниця  

грудня (напередодні дня народження Данила Кононенка) за кращу збірку 

ліричних поетичних творів або прирівняну до неї публікацію в літературних 

журналах.  

 

ІІ. Вимоги до творів та перелік документів, що подаються на 

здобуття Премії 

 

1. На здобуття Премії подаються оригінальні твори авторів, 

опубліковані окремими книгами або видрукувані в літературних журналах 

протягом останніх трьох років до оформленої пропозиції на здобуття Премії. 

 

2. Одна особа не може стати лауреатом Премії двічі. 

 

3. Подання творів на здобуття Премії проводиться з 1 вересня до 20 

листопада того року, в якому відбуватиметься вручення Премії. Підбиття 

підсумків конкурсу завершується за п’ять днів до вручення. 

 

4. Право висунення творів на здобуття премі мають колективи творчих 

спілок і товариств, мистецьких, навчально-наукових, культурно-

просвітницьких установ і закладів (при цьому додається відповідний 

протокол). 

Посмертно премія не присуджується. 



 

5. До подання на здобуття Премії додаються: 

довідка про автора твору – біографічні відомості: прізвище, ім’я та по 

батькові, число, місяць, рік і місце народження, контактний номер телефону, 

адреса електронної пошти чи іншого засобу зв’язку; 

творча характеристика претендента; 

копії документа, що посвідчує особу претендента, і документа про 

присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або 

паспорта; 

5 примірників збірки (книги, журналу) та збірка в електронному вигляді. 

 

ІІІ. Організація роботий порядок проведення конкурсу 

 

1.З метою проведення конкурсного відборутворів на здобуття Премії та 

визначення переможців конкурсу утворюється конкурсна комісія з 

присудження премії імені Данила Кононенка(далі – Конкурсна комісія). 

 

2.Конкурсна комісія здійснює свою діяльність на засадах відкритості, 

публічності, прозорості, неупередженості, законності, рівності прав його 

членів, об’єктивності й обґрунтованості рішень, недискримінаційного 

ставлення до претендентів на здобуття Премії. 

 

3. Склад Конкурсної комісії утворюється на 4-річний період у складі 7 

‒ 11 осіб за обов’язкового представництва не менше трьох письменників ‒ 

членів Національної спілки письменників України (за їхньою згодою). 

 

4. Голова Конкурсної  комісії, його заступник і секретаробираються її 

членами.  

 

5. За поданням голови Конкурсної  комісії може проводитись ротація 

складу Конкурсної  комісії, але не більше двох осіб на рік. 

 

6. Засідання Конкурсної  комісії веде голова Конкурсної  комісії або 

його заступник. 

 

7. Засідання Конкурсної  комісії є правочинним за умови присутності  

на засіданні двох третин від її загального складу. 

 

8. Остаточне рішення  Конкурсна комісія ухвалює шляхом таємного 

голосування простою більшістю голосів. У разі, якщо при голосуванні 

результати голосів розподіляються порівну, голос головуючого є ухвальним. 

 

9. Якщо за результатами голосування твір жодного з претендентів не 

набрав більше половини голосів членів Конкурсної  комісії, які взяли участь 



у голосуванні, Конкурсною  комісією приймається протокольне рішення 

щодо проведення повторного голосування. 

 

10.  Якщо для участі в конкурсі на здобуття Премії висунуто 

літературний твір близької особи (у значенні, наведеному в Законі 

України "Про запобігання корупції") члена Конкурсної  комісії або твір, 

автором якого є член Конкурсної  комісії, а також пов'язаний із членом 

Конкурсної  комісії службовими відносинами, такий член Конкурсної  комісії 

не бере участі в роботі Конкурсної  комісії у відповідний рік. 

 

11. Кожен член Конкурсної  комісії зобов’язаний не допускати конфлікту 

інтересів під час проведення конкурсного відбору. Якщо член Конкурсної  

комісії має конфлікт інтересів, він зобов’язаний повідомити про це 

Конкурсну  комісію перед початком засідання і пояснити суть конфлікту 

інтересів. 

 

12. Рішення Конкурсної комісії щодо визначення переможців 

оформляється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та 

членами Конкурсної  комісії. 

 

13. Свої обов’язки члени Конкурсної  комісіївиконують на громадських 

засадах. 

 

ІV. Реалізація рішень Конкурсної  комісії з присудження Премії 

 

1. Лауреатові премії вручається диплом і грошова винагорода. 

Диплом підписують голова Кам’янської ОТГ та голова конкурсної 

комісії. 

2. Особі, якій присуджено Премію, присвоюється звання лауреата й 

виплачується грошова винагорода в розмірі 10 тис. грн.  

 

 

Секретар міської ради                                                     А.М.Плєшкань 

 

 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18


                                                                                            Додаток 2   

                                                                                                                 до рішення міської ради           

                                                                                                             від 27.07.2018 №11- 5 

 

 

Список членів конкурсної  комісії з присудження  

літературної премії імені Данила Кононенка 

 

1. Потапенко Олександр Петрович – заступник міськогоголови. 

2. Могилка Анатолій Петрович – начальник відділу освіти, культури, молоді 

та спорту. 

3. Таран Галина Михайлівна – директор Кам’янського державного історико-

культурного заповідника. 

4. Степаненко Галина Олександрівна – директор бібліотеки. 

5. Поліщук Володимир Трохимович – голова Черкаської письменницької 

організації НСПУ (за згодою). 

6. Горбівненко Анатолій Тимофійович – письменник НСПУ (за згодою). 

7. Вербівська Катерина Іванівна – письменник НСПУ (за згодою). 

8. Дубінін Іван Іванович – письменник НСПУ (за згодою). 

9. Чупак Таміла Петрівна – керівник Кам'янської дитячої літературної студії 

ім. Данила Кононенка. 

 

 

Секретарміської ради                                                                А.М.Плєшкань 

 


