
РІШЕННЯ 
Івано-Франківської міської ради 

(XIV сесія)
четвертого демократичного скликання

 

 

від 07.04,2004 р.  

 

Про міську премію  імені Івана Франка в галузі  

літератури і журналістики  

 
З метою удосконалення організації та проведення конкурсу на  здобуття міської премії імені Івана 

Франка в галузі літератури і журналістики, міська рада 

в и р і ш и л а :  
1. Затвердити Положення про міську премію імені Івана Франка в галузі  літератури і журналістики та 

Положення про комісію з міської премії  імені Івана Франка в галузі літератури і журналістики в новій 

редакції (додатки 1,2). 

2. Фінансовому управлінню (JI. Кості в), управлінню культури (В. Олексюк)  щорічно окремим рядком 

передбачати кошти на фінансування названої  премії та заходів щодо урочистого вручення Дипломів і 

Почесних Знаків Лауреата премії. 

3. Рішення Івано-Франківської міської ради XII сесії третього  демократичного скликання від 07.03.2000 р. 

"Про міську премію імені Івана Франка в галузі літератури і журналістики" вважати таким, що  

втратило чинність. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського  голови з питань діяльності виконавчих 

органів міської ради О. Сича.  
 

 

Міський голова          Зіновій Шкутяк 
 



Додаток 1  

до рішення сесії міської ради 

від 07.04.2004р. 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про міську премію імені Івана Франка в галузі літератури і журналістики 

1. Міська премія імені Івана Франка в галузі літератури і журналістики  надалі - премія), заснована 

Івано-Франківською міською радою на вшанування великого українського письменника і вченого, 

громадського діяча Івана Яковича Франка (1856 - 1916), є найвищою в місті відзнакою, яку за поданням 

комісії з міської премії імені Івана Франка (надалі –комісії) присуджує виконавчий комітет міської ради. 

2. Премією відзначаються твори літератури і журналістики, що збагачують духовний світ нашого 

сучасника, будять історичну пам’ять народу, його національну свідомість та самобутність, спрямовані на 

державотворення і демократизацію суспільства. 

3. На здобуття премії висуваються твори літератури та журналістики, оприлюднені в завершеному 

вигляді протягом року, що передує висуненню, після ознайомлення з ними громадськості, але не пізніше, як 

за два місяці до їх висунення на здобуття премії. 

4. Премія присуджується до Дня міста, що носить ім’я Івана Франка, за твори, що стали помітним 

явищем в літературі та журналістиці. 

5. Місцем заснування, присудження та вручення премії імені Івана Франка є м. Івано-Франківськ. 

Вручення премії приурочується до святкування Дня міста. 

6. Встановлюється 3 щорічні премії імені Івана Франка з таких номінацій: 

- література - 2 премії; 

- журналістика - 1 премія. 

Розміри премії імені Івана Франка щорічно визначаються виконавчим комітетом Івано-Франківської 

міської ради. 

7. Кандидатами на здобуття премії можуть бути особи, які живуть і працюють в м. Івано-

Франківську. Висунення кандидатів на здобуття премії проводиться колективами творчих спілок, 

організацій, об’єднань, товариств, управлінням культури міськвиконкому, навчальними закладами, 

видавництвами, редакціями газет та журналів. Самовисунення кандидатур не допускається. 

Від імені організацій, закладів, установ висунення можуть здійснювати їх президії, колегії, ради в 

дусі гласності та вимогливості. 

8. Комісія приймає твори на здобуття премії до 31 березня поточного року. 

Документи та твори подаються до комісії з премії імені Івана Франка за адресою: 

76000 м. Івано-Франківськ, 

вул. Грушевського, 21, 

міська рада, 

комісії з міської премії 

імені Івана Франка 

(каб. 207), 
тел. 55-19-99. 
9. Колектив авторів твору, висунутий на здобуття премії, не може перевищувати 3-х осіб. 

10. Премія присуджується авторові один раз, вона може присуджуватися посмертно. 

11.  Ухвала про відзначення преміями приймається членами комісії таємним голосуванням і 

затверджується рішенням виконавчого комітету міської ради. 

Рішення виконавчого комітету міської ради про присудження премії оприлюднюється в місцевих 

засобах масової інформації до 30 квітня. 

12. Особам, удостоєним премії, присвоюється звання ''Лауреат міської премії імені Івана Франка” і 

вручається Диплом, Почесний Знак Лауреата та грошова премія. Опис Диплома і Почесного Знака 

затверджує комісія. 

13. Дипломи, Почесні Знаки та Премії Лауреатам вручаються під час святкування Дня міста. 

14. При відзначенні премією творчого колективу всім Лауреатам видаються Дипломи і Почесні 

Знаки, а грошова премія ділиться між ними порівну. 

15. Диплом і Почесний Знак Лауреата, нагородженого посмертно, вручаються родині померлого, а 

грошова премія переходить у спадщину в установленому чинним законодавством порядку. 

Секретар міської ради         І.Кінаш 


