Додаток 2
до Розпорядження Mic кOго голOви
вiд ý .QT.\ý[ý Nq N

Умови
проведення конкурсу на здобутгя щорiчноi
Вишнiвськоi MicbKoi лiтераryрно-мистецькоi премii iM. BiKTopa Бабича

l,

ВишнiвсьКа MicbKa лiтературНо-мистецЬка премiЯ iM. BiKTopa Бабича (далi
Премiя) заснована Вишневою мiською радою з метою збереження та
розвитку iсторикокультурноi спадщини MicTa Вишневе та його оточення, створення сприятливих
умов для
самореалiзацii i розвитку обдарованоi молодi, формуванню творчоi особиетостi, вiдзначення
кращих митцiв i лiтераторiв та популяризацii в MicTi лiтературно-мистецькоi творчостi.
ПремiЯ присуджуеться щороку на конкурснiй ocHoBi митцям, якi мешкають, народились, або
тривалий час проживаJIи на територii MicTa, за кращi лiтературно-мистецькi твори, що
вiдзначаЮться високим професiона_пiзмом, глибоким
розкриттям змiсту та образiв, якiстю та
майстернiстю виконання.

2.

Премiя присуджуеться у п'ятьох номiнацiях:
Лiтература;
- Образотворчемистецтво;
- Музичне мистецтво;
Журналiстика;
- Фотомистецтво,

-

3.

На здобуття Премii висуваються:

3.1.

У номiнацii "Лimераmурс"

- лiтератори, зависокохудожнi твори жанрах прози,
у

поезii, Драматургii, лiтературознавства, мистецтвознавства та переклалу (з
украiнськоi мови
на iншi, з iншиХ мов на yKpaiHcbKY мову), якi вийшЛи ДрукоМ протягоМ ocTaHHix трьох poKiB,
але не пiзнiше, як за три мiсяцi до ix висунення на здобуття премii.
,що конкурсноi koMicii

надаеться друкований оригiнал твору та його електронна копiя;

з.2. У номiнацii "Образоmворче .цuсmецmвоD - митцi за завершенi високохудо>tснi
твори, що впроваджуютЬ ocHoBHi засадИ украiнськоТ нацiональноТ традицiТ та традицiйнi
жанри образотворчого, монументального та декоративно-ужиткового мистецтва: портрет,

натюрмоРт, пейзаж, побутова або iсторична картина в сучасному образотворчому мистецтвi,
пройшли фахове випробування (участь у Всеукраiъських виставках,
розгляд художньою
радоIо та iнше) та отримали громадське визнання. Що конкурсноТ KoMicii надаються
оригiнали TBopiB iз живопису i графiки та iх електроннi копii (оригiна-гrи TBopiB пiсля
проведення конкурсу повертаIоться автору).
З монументЕlльного та декоратиВно-ужиткового
мистецтва надаються твори з
скульптури, об'емно-просторовi композицiТ з металу, дерева, глини, KaMeHIo, скла тощо, якi
використовуIоться на об'ектах архiтектури, введених в експлуатацiю, в iHTep'epax та об'сктах
садово-паркового мистецтва, килимарства та текстилю, мають значну iсторично-художню
цiннiсть тощо, Що розглялу приймаються оригiнальнi, друкованi та електронi презентачiйнi
матерiали, якi дають можливiсть отримати повне
уявлення про TBip.

3.3. У

НОМiНаЦii "Музuчне лrасmецmво" майстри музичного мистецтва за
ТtulаноВитiсть, новизну та оригiнальнiсть авторських музичних TBopiB i вистав, творчу
iндивiдуа_пьнiсть та значний внесок у погIуJIяризацiю музикознавства, якi сприяють розвитку
музичного мистецтва у MicTi Вишневе, створення кращих музичних TBopiB або значнi творчi
ДОСЯГНеННЯ Та ВИСОКИЙ ПРОфесiона.гriзм у галузi музичного мистецтва.
[о конкурсноi KoMicii
надаються твори у друкованому або електронному виглядi.
з,4. У номiнацii ''журналiсmака'' творчi колективи редакцiй заресстрованих засобiв
MacoBoi iнформацii, а також oKpeMi представники колективiв
редакцiй за глибоке i яскраве
висвiтлення у засобах масовоТ iнформацiТ публiчистичних, iсторичних, iнформацiйних
TBopiB, художнiх теле-, iHTepHeT-, радiопрограм тощо, про MicTo Вишневе i вишнiвчан, якi
отримшIи суспiльне визнання та пiднiмають важливi проблеми соцiально-економiчного i
культурного життя MicTa, сприяють вихованню у громадян любовi до свого MicTa,
дбайливого ставлення до його icTopiT та працюють на пiдвищення престижу MicTa Вишневе.
,Що розглЯлу приймаютьсЯ лрукованi матерiали, записи теле-, iHTepHeT-, радiопрограм тощо
та ix копii на електронних носiях.
3.5. У номiнацiТ |'Фоmомасmецmво" майстри та аматори фотографii за найкращi
роботи "оduночне фоmо" або "серiя фоmоzрафiй", якi були зробленi в MicTi Вишневе на
смартфони, професiйнi та любительськi каN,Iери у категорiях: абстракцiя, apxiTeKTypa,
концептуальне фото, файн-арт, пейзажi, портрет, дика природа, лIоди,
фотоrкурналiстика,
репортажна зйомка, вулична фотографiя, подорох(i MicToM тощо. Що розглялу приймаються
оригiнальнi фотографiТ (олиночнi чи cepii) розмiром 20х30 см. (у кiлькостi 2-х екз.) та ix
зобрахtення на електронних носiях.
4, Премiя е персонrшьною.
5. Висунення TBopiB на здобуrтя Премii вiдбуваеться шляхом внесення пропозицiй вiд
структурниХ пiдрозлiлiв виконавчоi влади, творчих спiлок, громадських органiзацiй,
трудових колективiв, навчальних закладiв, засобiв масовоi iнформацiiо а також шляхом
самовисування.

6. одна й та сама кандидатура чи колектив не може одночасно висувати на здобуття
премiт два i бiльше твори. Повторно Премiя мо}ке присуджуватися за HalIBHocTi нових
визначних досягнень у га_rrузi лiтератури i мистецтва, €uIе не
ранiше, нiж через два роки пiсля
попереднього присудження.
7. До офiцiйного колективного подання додаеться протокол або витяг iз протоколу
зборiв про вiдповiдне колективне рiшення щодо висунення
робiт на здобуття ПремiТ.

8. Висування робiт на здобуття Премii тривас на протязi двох мiсяцiв iз дня
оголошення конкурсу. !нем висунення кандидата на здобуття Премiт вважасться
день

подання документiв та ix реестрацiя.
9. Забезпечення дотримання вимог щодо висунення TBopiB на здобуття ПремiТ, ix
конкурсний вiдбiр та присудження премiТ здiйснюе Конкурсна комiсiя (далi Комiсiя), яка
протягом двох мiсяцiв iз дня оголошення Конкурсу
розгляда€ кандидатури i твори, якi були
висунутi на здобутТя Премii. Члени KoMicii не мають права подавати своТ
роботи для участi в
KoHKypci.

10. Комiсiя розглядае поданi на Конкурс матерiали за наявностi не менше
двох
претендентiв у кохtнiй номiнацii. За вiдсутностi
або
ix
недостатньоi
кiлькостi (за
робiт
у разi
кожноЮ номiнацiеЮ) КомiсiЯ не приступас до
а
присудження
Премii
за цiею
розгляду,
номiнацiею не проводиться. Щля проведення експертноi оцiнки до
koMicii
можуть
роботи

долучатися вiдповiднi фахiвцi з правом дорадчого голосу. Прiоритетними е твори, якi
спрямованi на збереження та популяризацirо iсторико-культурнот спадщини MicTa Вишневе
та знаходяться на територii MicTa,

У. ПiСЛя Закiнченнi двох мiсяцiв iз дня оголошення Конкурсу, Комiсiя на свосму
ЗаСiданнi, шляхом обговорення i таемного голосування, присуджуе Премiю роботi, яка за
резУльтатами таемного голосування набра.па бiльше половини голосiв членiв KoMicii вiд
присутнiх на засiданнi. При piBHoMy розподiлi голосiв членiв koMicii, голова koMicii мас
1

1.

право вирiшального голосу.

12. Комiсiя мас право iнiцiювати нагородження вiдзнаками Вишневоi MicbKoi
ради
претендентiв, що не набрали достатньоi кiлькостi голосiв для перемоги, але ix
роботи, поданi
на КонкУрс, заслуГовуютЬ на вiдзначення. Офiчiйний веб-сайт Вишневоi MicbKoi
ради
повiдомля€ про результати Конкурсу та його переможцiв.
1з. За результатами визначення переможцiв Комiсiя протягом трьох
робочих днiв iз
дня проведення свого пiдсумкового засiдання передае рiшення та протокол до Виконавчого
KoMiTeTy ВишневоI MicbKoT ради для пiдготовки
розпорядження мiського голови про
нагородження Премiею переможцiв Конкурсу.
14. особам, удостоеним Премii, присвоюсться звання лауреата ПремiI
у вiдповiднiй
номiнацiт, вручаеться диплом встановленого зразка, нагрудний знак "лауреат Вишнiвськоi
MicbKoi премii iM, BiKTopa Бабича", бронзова настiльна скульптура та грошова частина
Премii.

l5. Премiю вручас Голова конкурсноi koMiciT або його заступник на черговiй cecii

Вишневоi MicbKoi ради, яка проводиться пiсля завершення конкурсУ. Процедура вручення
премiт висвiтлюеться в засобах масовоi iнформаuii та iHTepHeT-pecypcax.
l6. Органiзацiйне забезпечення роботи KoMicii здiйснtос вiддiл з питань торгiвлi,
освiтио культури' молодi та спортУ Виконавчого KoMiTeTy Вишневоi MicbKoi
Ради. ддреса
KoнKypcнoi KoMicii: 08132 КиiЪська обл., Кисво-Святошинський район, м. Вишневе,
вул. СвятОшинська, 29, вiддiл з питань торгiвлi, освiти, культури, молодi та спорту
Виконавчого KoMiTeTy Вишневоi MicbKoi ради., тел: 045 (9s) 5 12 з7.

Керуlоча справаNtи BIlKoIIKoMy

фf,

С.М. Ковальчук

