ПОЛОЖЕННЯ
про міську премію імені Богдана Хмельницького
(затверджене рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради
від 26.02.2015р. №118)
Богдан (Зіновій) Хмельницький – видатний державний діяч, воїн і дипломат, один із
найосвіченіших людей свого часу належить до плеяди найвидатніших постатей в історії
нашої держави.
Саме в особі Б. Хмельницького український народ дістав такого велетня духу, який
ясно розумів історичну обстановку і бачив мету своєї діяльності в інтересах народу. І саме на
народні маси, козацькі низи опирався він у здійсненні великої мети – визволення
українського народу від поневолення. Засновник української держави – він став першим
організатором адміністративного управління в Україні.
Визнанням непересічної ролі Богдана Хмельницького у визвольній
боротьбі
українського народу, зокрема на Подільській землі, увічненням імені славетного українця
стало перейменування у 1954 році міста Проскурова у Хмельницький та запровадження
міської премії імені Богдана Хмельницького.
1. Міська премія імені Богдана Хмельницького (далі – премія) присуджується
жителям міста Хмельницького, а також трудовим і творчим колективам,
громадським організаціям у шести номінаціях:
у галузі літературної діяльності, популяризації української мови:
- за вагомі літературні видання;
- популяризацію української мови та літератури;
у галузі журналістики:
- за високу професійну майстерність;
- вагомі здобутки у медіа – сфері;
у галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва:
- за високу професійну майстерність;
- активну виставкову діяльність;
- вагомі здобутки у розвитку та популяризації образотворчого та декоративно-прикладного
мистецтва;
у галузі музичного мистецтва та фольклору:
- за високу професійну майстерність;
- активну концертну діяльність;
- популяризацію українського національного музичного мистецтва, дослідження фольклору;
у галузі хореографії:
- за високу виконавську майстерність;
- вагомі здобутки у розвитку та популяризації хореографічного мистецтва.
у галузі режисури і театрального мистецтва:
- за високу професійну та виконавську майстерність;
- вагомі творчі здобутки у режисурі та постановці культурно-мистецьких проектів.
2. Для організації роботи з розгляду документів на кандидатів на здобуття премії
утворюється рада з визначення кандидатів на відзначення міською премією імені Богдана
Хмельницького (далі – рада), яку очолює заступник міського голови.
До складу ради входять керівники галузевих управлінь міської ради, діячі культури і
мистецтва, керівники провідних мистецьких колективів та голови організацій творчих спілок
України.
Члени ради беруть участь у її роботі на громадських засадах.
3. Рада відповідно до покладених на неї завдань:
- розглядає подання про присудження премії у кожній номінації;
- проводить відбір кандидатур на здобуття премії у кожній номінації;
- має право збільшувати в окремих випадках кількість лауреатів в одній із номінацій за
рахунок інших, але в межах загальної кількості номінацій;

- щороку готує та до 1 вересня вносить пропозиції виконавчому комітету міської ради щодо
кандидатів на здобуття премії.
4. Основною формою роботи ради є засідання. Засідання ради проводить її голова або
за дорученням голови ради – його заступник. Рішення ради про висунення кандидатів на
здобуття премії приймається таємним голосуванням більшістю голосів присутніх членів ради
та фіксується у протоколі засідання ради. У разі, якщо при голосуванні результати
розподілилися порівну, то голос голови ради є вирішальним.
5. Організаційне забезпечення роботи ради здійснює управління культури і туризму
міської ради.
6. Кандидатури на здобуття премії висуваються установами та організаціями всіх
форм власності, творчими колективами, громадськими організаціями, культурологічними
товариствами, об’єднаннями громадян, які щорічно до 1 серпня подають управлінню
культури і туризму міської ради такі документи:
- характеристику кандидата на здобуття премії, у якій висвітлюються його досягнення
відповідно до номінації, за якою висувається кандидат (у разі висунення колективу –
відомості про досягнення колективу) за підписом керівника, скріпленим печаткою;
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ( у разі висунення колективу – копію
зазначеної довідки керівника колективу);
- копію паспорта (у разі висунення колективу – копію паспорта керівника колективу).
7. Премія присуджується рішенням виконавчого комітету міської ради на основі
протоколу ради про визначення кандидатів, що є підставою для здійснення виплат
відповідних сум лауреатам. Особам (колективам), яким присуджена премія, виплачується
грошова винагорода у розмірі 2000 (дві тисячі) грн. у кожній номінації з врученням диплома
та нагрудного знака лауреата.
8. Повторно премія може присуджуватися за нові визначні досягнення у номінаціях,
але не раніше, ніж через три роки після попереднього присудження.
9. Фінансування видатків, пов’язаних з нагородженням лауреатів, здійснюється за
рахунок асигнувань, передбачених управлінню культури і туризму міської ради в міському
бюджеті.
10. Диплом, нагрудний знак лауреата та грошова винагорода вручається міським
головою або за його дорученням заступником міського голови під час святкування Дня
міста.

