
 

 
 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
                                                  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

( п’ята сесія восьмого скликання ) 
 

РІШЕННЯ 
 

 18 лютого 2021 року 

 

Про затвердження  

Положення про щорічну премію 

імені Володимира  Малика у новій редакції 

 

 

      Враховуючи визначну роль премії імені Володимира Малика у справі 

популяризації української літератури та мистецтва, у зв’язку з відзначенням 

100-річчя від дня народження письменника, керуючись статтями 25,26,59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

 

                             міська рада вирішила: 

 

1. Затвердити Положення про щорічну премію імені Володимира 

Малика у новій редакції (додається).         

2. Організацію виконання рішення покласти на начальника Управління 

культури і мистецтв виконавчого комітету Лубенської міської ради 

Литовченка Ю.М. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради  

Харченко І.В. та постійну депутатську комісію з  питань соціальної та 

гуманітарної політики, освіти та науки. 

 

  

 

Міський голова                                                          Олександр ГРИЦАЄНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                  
                                                                                                                                                 Додаток        

                                                                                                                                 до рішення міської ради   

                                                                                                                                      від 18 лютого 2021 р. 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про щорічну премію імені Володимира Малика у новій редакції 

        Щорічна премія імені Володимира Малика (далі Премія) заснована 

рішенням Лубенської міської ради від 20.02.2001 року за пропозицією Фонду 

імені Володимира Малика «Слово» та редакції газети  «Лубенщина» для 

відзначення письменників,літераторів, науковців, працівників освіти і культури, 

журналістів, митців, ділових людей, громадських і державних діячів. 

        Премія присуджується за кращі творчі здобутки, присвячені темі історії 

України та рідного краю. 

        Премія присуджується за роботи і досягнення, що  опубліковані та 

оприлюднені протягом останніх п’яти років. 

        Визначення лауреатів проводиться за такими номінаціями: 

        - література  та публіцистика; 

        - краєзнавство  та  народна творчість; 

        - мистецтво  та монументальна скульптура. 

        Пропозиції про присудження премії вносять творчі спілки та об’єднання, 

національно-культурні та культурно-просвітницькі товариства, редакції 

періодичних видань, телебачення та радіомовлення, навчальні заклади та 

заклади культури і мистецтва. 

        Роботи, представлені на здобуття премії, подаються до журі з присудження 

щорічної премії імені Володимира Малика разом із листом- клопотанням 

організації, що їх висуває. Склад журі затверджується розпорядженням 

Лубенського міського голови. 

        У листі-клопотанні зазначається прізвище, ім’я та по батькові авторів, 

назва чи зміст  роботи, час її створення чи здійснення, місце публікації чи 

оприлюднення. 

        Усі матеріали на здобуття премії надсилаються за адресою: вул. Ярослава 

Мудрого, 33, місто Лубни Полтавської області, 37500, загальний відділ 

виконкому Лубенської міської ради, а потім передаються на розгляд журі. 

        Засідання журі проводиться по мірі надходження робіт на розгляд. За 

необхідності на засідання журі  запрошуються автори робіт чи колективи 

авторів та представники організацій, які їх висувають на здобуття премії. 

        Підсумкове обговорення кандидатур, представлених на здобуття премії та 

визначення їх кількості, відбувається на останньому засіданні журі. 

        Рішення журі з присудження премії оприлюднюється в засобах масової 

інформації до дня народження Володимира Малика – 21 лютого. 

        Особі, якій присуджено премію в одній із номінацій, вручається диплом і 

грошова винагорода в розмірі 6 500 гривень (з оподаткуванням). 

        Якщо премія присуджується кільком авторам, грошова її частина 

розподіляється між ними порівну. 

        Виплата премії здійснюється за рахунок коштів міського бюджету. 
 

Секретар міської ради                                               Маргарита КОМАРОВА 



 

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення «Про внесення змін до Положення про 

щорічну премію імені Володимира Малика  у новій редакції» 

 

       21 лютого 2021 року  виповнюється  100 років від дня народження  відомого 

письменника Володимира Малика.  З 2002 року присуджується   щорічна премія 

імені Володимира Малика, заснована рішенням Лубенської міської ради від 

20.02.2001 року за пропозицією Фонду імені Володимира Малика «Слово» та 

редакції газети «Лубенщина» для відзначення письменників, літераторів, 

науковців, працівників освіти і культури, журналістів, митців, ділових людей, 

громадських і державних діячів, за кращі творчі здобутки, присвячені темі 

історії України та рідного краю. 

       Враховуючи визначну роль премії імені Володимира Малика у справі 

популяризації української літератури та мистецтва,  у зв’язку із підготовкою до 

відзначення 100-річчя від дня народження  письменника, розглянувши  на 

засіданні комісії з присудження  щорічної премії імені Володимира Малика 

 подані  її членами пропозиції, було запропоновано змінити назву комісії на 

«Журі з присудження  щорічної премії імені Володимира Малика». 

  

 

 

      

 

 

Начальник Управління 

культури і мистецтв виконавчого комітету 

Лубенської міської ради                                                        Юрій ЛИТОВЧЕНКО 

                                                                                            



                                                                                                                     Додаток до рішення 

                                                                                                                                   Лубенської міської ради 

                                                                                                                                   від 18 лютого 2021 р. 

 

С К Л А Д   Ж У Р І 

з присудження премії імені Володимира Малика 

 

Грицаєнко Олександр Петрович                        міський голова, голова комісії. 

Литовченко Юрій Миколайович                       начальник Управління культури і  

                                                                               мистецтв виконавчого комітету міської 

                                                                               ради 

Сиченко Олександр Володимирович                голова благодійного фонду «Слово»  

                                                                               ім. В.Малика, заступник голови комісії 

Голуб Світлана Іванівна                                     завідуюча міською бібліотекою для  

                                                                               дорослих ім. В.Леонтовича,  

                                                                               секретар комісії   

    

Члени комісії: 

 

Білокінь Юлія Михайлівна                                 керуючий  справами виконавчого  

                                                                               комітету міської ради 

 

Комарова Маргарита Феліксівна                       секретар  міської ради 

 

Харченко Ірина Василівна                                  заступник міського голови з питань  

              діяльності виконавчих органів ради  

                                       

Костенко Мирослав Володимирович                начальник управління освіти  

                                                                               виконавчого комітету міської ради  

 

Шмонденко Андрій Григорович                        начальник відділу містобудування та 

                                                                               архітектури виконавчого комітету 

                                                                               міської ради, головний архітектор  

                                                                               міста 

 

Мисник Сергій Іванович                                     депутат міської ради, голова  

                                                                               постійної депутатської комісії з  

                                                                               соціальної та гуманітарної політики,  

                                                                               освіти та науки 

 

Верещака Віктор Михайлович                           директор Лубенського краєзнавчого  

                                                                               музею імені Гната Стеллецького 

 



Дяченко Тамара Миколаївна                              науковий співробітник Лубенського  

                                                                               краєзнавчого музею 

 

Колісніченко Наталія Михайлівна                     вчитель Засульської гімназії  (за згодою)       

                                                                                 

 

Міщенко Олександр Михайлович                     редактор громадсько-політичної газети 

                                                                               «Лубенщина» (за згодою) 

 

Плотникова Раїса Василівна                              член Національної Спілки 

                                                                               письменників України (за згодою) 

 

Самойленко Людмила Олександрівна              заступник  директора  Лубенської    

                                                                               дитячої музичної школи                                                                                                                                                                                                                                                                    

                

Хало Ольга Іванівна                                            член Національної Спілки  

                                                                               письменників України (за згодою) 

 

 

Юр’євич Віктор Володимирович                       художник (за згодою) 

 

 

 

  Міський голова                                                            Олександр ГРИЦАЄНКО  
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