
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

від 18.08.2020 № 54-12/VII 

м. Золотоноша 
 

Про заснування щорічної міської  

премії імені Івана Дробного  

 

Розглянувши лист Черкаської обласної організації Національної спілки 

письменників України (12.03.2020 № 390) про заснування щорічної міської  

премії імені Івана Дробного, з метою популяризації його творчої спадщини, 

збагачення гуманітарного простору Золотоніщини та України, активізації 

літературно-творчого життя, керуючись ст. 25 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”,- 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Заснувати щорічну міську премію імені Івана Дробного у 

номінаціях „Поезія”, „Проза”, „Музичне мистецтво” за високохудожні поетичні 

або прозові книги (в т.ч. мемуарні, спогадові), в яких обстоюють національні й 

загальнолюдські морально-етичні цінності (шанування роду  

й родини, рідного краю, Вітчизни).  

2. Затвердити Положення про міську премію імені Івана Дробного   

(Додаток 1). 

3. Затвердити склад комісії (журі) з присудження щорічної міської  

премії імені Івана Дробного (Додаток 2). 

4. Фінансовому управлінню (Коваленко О.В.) щорічно передбачати 

кошти на відзначення лауреатів премії.  

5. Координацію роботи з виконання рішення доручити заступнику 

міського голови Ніщенко М.Е., контроль за виконанням рішення покласти на 

постійну комісію з питань освіти, культури, молодіжної політики та розвитку 

фізичної культури і спорту (Боченкова В.В.).  

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 

 
 

 

 

 

Строкань 23303 



Додаток 1 

до рішення міської ради 

від 18.08.2020 № 54-12/VII 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про міську  премію імені Івана Дробного 

 

Золотоніська міська рада за підтримки Черкаської обласної організації 

Національної спілки письменників України, зважаючи на відповідні ініціативи 

громадськості, засновує щорічнуміську літературну премію (далі – Премія) імені 

Івана Дробного(1931-2018р.р.), відомого письменника, педагога, краєзнавця, 

почесного громадянина міста Золотоноші. Вказана Премія засновується з метою 

пошанування пам’яті про І.С.Дробного, популяризації його творчої спадщини, 

збагачення гуманітарного простору Золотоніщини та України, активізації 

літературно-творчого життя. 

Премія присуджується щорічно до дня народження І.С. Дробного – 16 січня 

у таких номінаціях: «Поезія», «Проза», «Музичне мистецтво», за високохудожні 

поетичні або прозові книги (в т.ч. мемуарні, спогадові), в яких обстоюються 

національні й загальнолюдські морально-етичні цінності (шанування роду й родини, 

рідного краю, Вітчизни), опубліковані протягом останніх п’яти років на час 

проведення конкурсу, не відзначені іншими преміями, але з числа тих, які здобули 

популярність у читачів і позитивні оцінки літературної критики,а також музичні 

твори, створені на вірші поета. 

Посмертно й повторно Премія не присуджується. 

Для конкурсного відбору кандидатів на здобуття Премії та визначення 

лауреатів Премії створюється конкурсна комісія або журі. 

Комісія (журі) діє на громадських засадах. До складу комісії (журі)  

з присудження Премії входять письменники, громадські діячі, літературознавці, 

мистецтвознавці, журналісти, працівники культури, освіти, науки. 

Комісію (журі)  очолює заступник  міського голови м.Золотоноші. 

Персональний склад комісії (журі) з присудження Премії затверджується   

рішенням сесії міської ради м. Золотоноша, яким призначається голова, заступник 

голови та секретар  комісії (журі).  

Основною формою роботи комісії (журі) є засідання. 

Засідання веде голова або, за дорученням голови, його заступник. 

Рішення комісії (журі) оформляється протоколом, який підписує голова комісії 

(журі), а в разі його відсутності – заступник голови комісії (журі). 

Організаційне забезпечення роботи комісії (журі), у тому числі приймання  

та підготовку матеріалів, здійснює секретар комісії (журі). 

Подання творів на здобуття Премії відбувається з 1 вересня  

до 15 листопада. У номінаціях «Проза», «Поезія»  приймаються творчі досягнення 

кандидатів на здобуття Премії у вигляді книжок у кількості 5-ти примірників, у 

номінації «Музичне мистецтво» - музичні твори на слова            І.С. Дробного, 

записані на електронних (фонограма) та паперових (ноти, текст) носіях у 2-ох 

примірниках. 



До 1 грудня конкурсна комісія (журі) відкритим обговоренням  

і голосуванням приймає рішення про допуск творів-претендентів до конкурсу.  

З 1 до 15 грудня відбувається громадське обговорення творів претендентів (виступи 

претендентів на літературних та музичних вечорах, презентація творів літератури та 

музичного мистецтва на виставках у міській бібліотеці).  Визначення лауреата 

Премії – до 25 грудня. 

Визначення лауреата Премії відбувається на засіданні конкурсної комісії (журі) 

таємним голосуванням простою більшістю голосів (50% плюс один голос) від 

загального складу комісії (журі). На вирішальному засіданні конкурсної комісії 

(журі) має бути не менше 2/3 членів комісії (журі) від їх загального складу. 

За рівної кількості голосів, поданих за твори-претенденти, вирішальним  

є голос того, хто головує на засіданні комісії (журі). У разі, якщо жоден  

із претендентів не набрав потрібної кількості голосів, може проводитися повторне 

голосування щодо тих двох претендентів, які набрали найбільшу кількість голосів. 

Комісія має право перерозподіляти призовий фонд між номінаціями, та 

визначати одного чи кількох переможців. 

Висунення кандидатів на здобуття Премії здійснюється установами, закладами 

культури, освіти, науки, творчими спілками у визначені терміни. Самовисунення не 

допускається. 

Комісія до 26 грудня щорічно подає своє рішення до відділу культури 

Золотоніської міської ради. 

Рішення про присудження Премії підписує міський голова м. Золотоноша. 

Премію вручає міський голова м. Золотоноша чи його заступник у день 

народження Івана Семеновича Дробного (16 січня) або напередодні. Вручення 

Премії здійснюється в приміщенні Золотоніської ЗОШ I-III ступенів № 6, де 

працював письменник, в урочистій обстановці із залученням громадськості, творчої 

інтелігенції та висвітлюється в засобах масової інформації. 

Загальна сума призового фонду складає 30 тис. грн. щорічно. 

Фінансування видатків, пов’язаних із заснуванням і виплатою Премії, 

здійснюється в межах щорічних загальних асигнувань, передбачених відділом 

культури Золотоніської міськради або за рахунок коштів меценатів. 

 

Секретар ради                                                                    Н.О. Сьомак 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  2 

до рішення Золотоніської  міської ради 

від 18.08.2020 № 54-12/VII 
 

Склад комісії (журі) з присудження  

щорічної міської премії імені Івана Дробного 

 
№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові Посада 

Голова комісії 

 
Ніщенко 

Мар’яна Едуардівна 
Заступник міського голови 

 
Путинець 

Ігор Юрійович 

Заступник голови комісії,  

Директор Золотоніської музичної школи 

 
Ямборська 

Віта Миколаївна  

Секретар комісії, директор Золотоніського 

краєзнавчого музею імені М.Ф. Пономаренка 

Члени комісії 

1. 
Поліщук  

Володимир  Трохимович 

Голова Черкаської ОО НСПУ,  

літературознавець, критик,  

член Національних 

спілок письменників, журналістів,  

краєзнавців України 

2. 
Побиванець 

Віталій Григорович 

Член Національної спілки 

Краєзнавців України 

3. 
Баранник 

Надія Леонідівна 

Учитель української мови та літератури 

Золотоніської гімназії ім. С.Д. Скляренка 

Золотоніської міської ради  

та виконавчого комітету 

4. 
Максименко  

Надія Василівна 

Учитель української мови та літератури 

Золотоніської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 6 

5. 
Павленко  

Алла Григорівна 

Учитель української мови та літератури 

Золотоніської загальноосвітньої  

школи І-ІІІ ступенів № 3 

6. 
Бонь 

Наталія Євгеніївна 

Письменниця, 

член Національної спілки 

письменників України 

7. 
Жук 

Ніна Григорівна 

Журналістка, письменниця,  

член Національної спілки  

журналістів України 

 

 

Секретар ради                                                                     Н.О. Сьомак 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

