
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
дванадцятої сесії восьмого скликання 

 
 
30 червня 2021 року  № 532 
 
Про заснування літературно-мистецької премії імені Дмитра Луценка „Осіннє 
золото“ 
 
 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні“, закону України „Про культуру“, зважаючи на потребу відзначати 
видатні дати для Пирятинської громади та зберігати памʼять про відомих 
земляків, враховуючи рекомендації постійних комісій, міська рада 
 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Заснувати літературно-мистецьку премію імені Дмитра Луценка 

„Осіннє золото“. 
2. Затвердити Положення про літературно-мистецьку премію імені 

Дмитра Луценка „Осіннє золото“ (додається). 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на Управління культури, 

туризму та охорони культурної спадщини (Валоваженко С.О.) та постійну 
комісію з питань прав людини, законності, культури, молоді, депутатської 
діяльності, етики та ЗМІ (Захарченко А.О.). 

 
 
 

Міський голова Андрій СІМОНОВ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
  
Рішення дванадцятої сесії 
Пирятинської міської ради 
восьмого скликання 
30 червня 2021 року № 532 
 

 
Положення 

про літературно-мистецьку премію імені Дмитра Луценка 
„Осіннє золото“ 

 
1. Загальні положення 

1. Це Положення розроблено з погодження голови Комітету на 
громадських засадах з вшанування пам’яті поета-пісняра Дмитра Луценка та 
пропаганди його творчості – М.А.Москаленка та представника родини Дмитра 
Луценка – С.Д. Луценка. 

2. Це Положення визначає порядок присудження літературно-мистецької 
премії імені Дмитра Луценка „Осіннє золото“ (далі – Премія) за найкращі 
літературно-мистецькі твори, що наслідують традиції творчості видатного 
поета-пісняра Заслуженого діяча мистецтв України Дмитра Луценка з метою 
вшанування пам’яті та пропаганди його творчості, виявлення і підтримки 
творчої діяльності нових талановитих колективів та виконавців, формування 
моральних цінностей, патріотичного виховання населення. 

3. Премію засновують Пирятинська міська рада та Комітет на 
громадських засадах з вшанування пам’яті поета-пісняра Дмитра Луценка та 
пропаганди його творчості. 

4. Премія присуджується щорічно до 1 вересня.  
5. Виплата Премії буде здійснюватися головним розпорядником – 

Управлінням культури, туризму і охорони культурної спадщини Пирятинської 
міської ради. Джерелом виплати є кошти Пирятинської міської територіальної 
громади. Також можливе залучення спонсорських коштів. Розмір грошової 
винагороди щороку встановлюють засновники Премії. Кошти на виготовлення 
дипломів та нагрудних знаків виділяються додатково. 

6. Премія присуджується діячам культури і мистецтв за визначні 
досягнення у творчості, розвитку національних пісенних традицій, що несуть 
почуття відповідальності за долю народу та України, утверджують ідеали 
гуманізму та духовних цінностей, сприяють вихованню національної гідності. 

7. Нагородженими можуть бути громадяни України, визначені на 
конкурсних засадах. 

8. У цьому Положенні термін „конфлікт інтересів“ вживається у значенні, 
наведеному в Законі України ,,Про запобігання корупції“. 

 



2. Вимоги до творів та перелік документів, що подаються на здобуття 
Премії 

1. На здобуття Премії висуваються виконавці та автори пісенних творів, 
що звучали на конкурсах, фестивалях, концертах, пісенних вернісажах 
упродовж останніх трьох років і здобули визнання. 

2. На здобуття Премії за видатні творчі здобутки та розвиток 
національних пісенних традицій висуваються претенденти в двох номінації:  

професійні діячі культури і мистецтв (поети-піснярі, композитори та 
виконавці, окремі професійні та мистецькі колективи),  

митці-аматори (поети, композитори, виконавці та самодіяльні художні 
колективи). 

За відсутності номінантів в одній із категорій, дозволяється присудження 
двох Премій в іншій.  

3. Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії подаються до 
Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської 
міської ради творчими спілками, окремими літературно-мистецькими та 
громадськими діячами чи національно-культурними товариствами. 

4. Висунення творів на здобуття Премії проводиться до 1 серпня кожного 
року, а рішення щодо відзначення лауреатів Премії журі приймається не 
пізніше 1 вересня. 

5. На здобуття Премії до Управління культури, туризму та охорони 
культурної спадщини Пирятинської міської ради подається клопотання щодо 
присудження Премії у довільній формі, до якого додаються:  

відомості про автора (авторів) твору (творів) із зазначенням прізвища, 
ім’я та по батькові, місця роботи, посади, адреси проживання, контактного 
номера телефону; 

творча характеристика претендента; 
письмова згода претендента (претендентів) на висунення його твору на 

здобуття Премії; 
копії документів, що посвідчують особу претендента та документа про 

присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або 
паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 
податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають 
відмітку у паспорті), а у разі коли претендентом є колектив авторів - копії 
документів, що посвідчують особи претендентів та документів про присвоєння 
реєстраційних номерів облікових карток платників податків або паспортів (для 
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у 
паспорті); 

письмова згода претендента (претендентів) на обробку персональних 
даних відповідно до Закону України ,,Про захист персональних даних“; 



примірник твору або твір в електронному вигляді з підтвердженням його 
оприлюднення; 

ксерокопії відгуків у засобах масової інформації на представлений 
літературний твір та рецензії (за наявності). 

До зазначеного переліку можуть бути додані інші документи, що 
підтверджують професійні якості претендента. 

6. Матеріали на здобуття Премії надсилаються на поштову адресу  
Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської 
міської ради (вул. Соборна, 42, м. Пирятин, Полтавська область, 37000) або на 
електронну адресу – upr.kult.pir@gmail.com   

7. Відповідальними за достовірність наданої інформації є керівники 
творчих спілок, окремі літературно-мистецькі діячі та національно-культурні 
товариства України, що подали клопотання щодо претендента (претендентів) на 
здобуття Премії, та претенденти. 

8. Одна особа не може стати лауреатом Премії двічі. 
 

3. Організація роботи та порядок проведення конкурсу 
1. Управління культури, туризму та охорони культурної спадщини 

Пирятинської міської ради оприлюднює оголошення про проведення конкурсу 
на здобуття Премії, умови та порядок його проведення в засобах масової 
інформації та на офіційному веб-сайті Пирятинської міської ради. 

2. З метою проведення конкурсного відбору творів на здобуття Премії та 
визначення переможців конкурсу щорічно розпорядженням міського голови 
створюється журі літературно-мистецької премії імені Дмитра Луценка „Осіннє 
золото“, із зазначенням персонального складу.  

3. Журі очолює голова, який має одного заступника.  
4. Журі здійснює свою діяльність на засадах відкритості, публічності, 

прозорості, неупередженості, законності, рівності прав його членів, 
об’єктивності та обґрунтованості його рішень, недискримінаційного ставлення 
до претендентів на здобуття Премії. 

5. Організаційне та інформаційне забезпечення роботи журі здійснює 
відповідальний секретар журі, який готує матеріали для розгляду на засіданнях 
та матеріали для оприлюднення на сайті та в ЗМІ. 

6. Засідання журі вважається правочинним у разі присутності на ньому не 
менше двох третин від затвердженого складу. 

7. Журі відповідно до покладених на нього завдань: 
розглядає подані на здобуття Премії літературно-мистецькі твори та 

проводить їх обговорення; 
приймає рішення щодо визначення лауреата Премії. 
8. Якщо для участі у конкурсі на здобуття Премії висунуто твір близької 

особи (у значенні, наведеному в Законі України „Про запобігання корупції") 
члена журі або твір, автором якого є член журі, або особа, пов’язана з членом 
журі службовими відносинами, такий член журі не бере участі в роботі журі. 



9. Кожен член журі зобов’язаний не допускати конфлікту інтересів під 
час проведення конкурсного відбору. 

10. Якщо член журі має конфлікт інтересів, він зобов’язаний повідомити 
про це членів журі перед початком засідання і пояснити суть конфлікту 
інтересів. 

11. Рішення журі про присудження Премії приймається відкритим 
голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів журі. 

12. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним. 
13. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше 

половини присутніх на засіданні членів журі. 
14. Особам, яким присуджується Премія, присвоюється звання Лауреата 

премії імені Дмитра Луценка, вручається диплом, нагрудний знак із портретним 
зображенням поета Дмитра Луценка та виплачується грошова винагорода. 

Особам, яким присуджується звання Дипломанта премії імені Дмитра 
Луценка, вручається, диплом, нагрудний знак із портретним зображенням поета 
Дмитра Луценка без виплати грошової винагороди. 

15. У разі, коли Премія присуджується колективу авторів, кожен отримує 
диплом Лауреата, а грошова винагорода ділиться між ними порівну. 

16. Диплом Лауреата підписується засновником. 
17. Рішення журі про присудження Премії оприлюднюється в засобах 

масової інформації. 
 

4. Реалізація рішень журі із присудження Премії 
1. Результати роботи журі літературно-мистецької премії імені Дмитра 

Луценка „Осіннє золото“, а саме імена переможців та розмір грошових премій 
затверджуються розпорядженням міського голови щорічно. 

2. Відзначення лауреатів Премії відбувається у вересні в селі Березова 
Рудка Лубенського району Полтавської області на щорічному фестивалі 
„Осіннє золото“, а в ювілейні дати – на вечорах пам’яті Дмитра Луценка в  
Києві.  

3. Виплата Премії здійснюється шляхом перерахування коштів на 
особовий рахунок лауреата в установі банку або через відділення поштового 
зв’язку. 
 
 
Секретар міської ради   Сергій ПАЗЮК 
 


