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                                                                   Конференцією Громадської організації 
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Положення  
про краєзнавчу премію імені Якова Новицького 

за розвиток краєзнавства, збереження культурної спадщини 

Запорозького краю 

 1.     Краєзнавча премія імені Якова Новицького за розвиток краєзнавства, збереження 

культурної спадщини Запорозького краю (далі – премія) заснована Запорізькою обласною 

організацією Національної спілки краєзнавців України (далі – ЗОО НСКУ) з метою 

збереження історії, відродження традицій, розвитку і пропаганди краєзнавства як 

важливого засобу громадянсько-патріотичного виховання, підтримки діячів науки і 

культури, громадських активістів краєзнавчого руху та музейних працівників.   

2.    Премія присуджується на конкурсній основі 

до дня народження Якова Новицького – 07 листопада 

щороку починаючи з 2016р. за: 

2.1. кращі науково-дослідницькі, науково-популяризаторські роботи з питань історії, 

культури Запорозького краю, 

2.2. значні досягнення в збереженні та відродженні культурної спадщини, здійснення 

наукових досліджень краєзнавчих тем,  

2.3. наукового обліку та опису старожитностей,  

2.4. створення нових та удосконалення діючих музеїв 

2.5. активістам краєзнавчого руху . 

  

3.    Премія присуджується в наступних номінаціях: 

3.1. за публікацію наукових  праць з краєзнавчої проблематики  

3.2. за публікацію   науково-популярних  праць з краєзнавчої проблематики 

3.3. за публікацію   публіцистичних праць з краєзнавчої проблематики 

3.4. за створення музеїв, стаціонарних експозицій, виставок на основі досліджених, 

науково описаних та взятих на облік історико-краєзнавчих, етнографічних, мистецьких 

цінностей 

3.5. за доброчинність у збереженні пам′яток історії та культури, видання наукових 

досліджень з краєзнавства, книг, проспектів, відеоматеріалів, придбання для музеїв 

раритетних пам′яток, дарування музеям різних форм власності особистих реліквій-

колекцій, у тому числі від закордонних поціновувачів історико-краєзнавчої, мистецької 

спадщини Запорозького краю, сприяння реставрації у будь-якій формі. 

3.6. за популяризацію історії та культури Запорозького краю (туристичними 

організаціями, засобами масової інформації, творчими колективами, установами, 

громадськими організаціями, окремими особами) 

3.7. за збереження і відродження нематеріальної культурної спадщини Запорозького краю 

(фольклорно-етнографічні записи, концертні програми, сценарії, фестивалі) 

3.8. за зразкове утримання нерухомих об′єктів культурної спадщини. 

 

4.   Розгляд та попереднє обговорення кандидатур на присудження премії проводиться 

спеціально створеною Комісією з питань присудження Краєзнавчої премії імені Якова 
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Новицького за розвиток краєзнавства, збереження культурної спадщини Запорозького 

краю (далі- Комісією).  

      Комісія обирається на засіданні Правління ЗОО НСКУ із числа членів Спілки у кладі: 

Голови комісії, заступника Голови комісії, членів комісії. Для проведення експертної 

оцінки до роботи комісії можуть долучатись відповідні фахівці з правом дорадчого 

голосу. 

      У складі комісії можуть утворюватись підкомісії за номінаціями. 

      Засідання комісії є правомочними, якщо на них присутні не 2/3 від загальної 

чисельності членів Комісії. У випадку відсутності Голови комісії засідання проводяться 

його заступником.  

      Рішення приймаються простою більшістю голосів від загальної чисельності членів 

Комісії. Члени комісії, які не мають можливості особисто прийняти участь у засіданнях, 

можуть письмово передати свій голос Голові комісії, члену Правління. Відповідна Заява 

додається до Протоколу Конференції та є його невід′ємною частиною. 

     Рішення приймаються шляхом відкритого голосування та оформлюються протоколом. 

     Письмові пропозиції комісії про присудження премії подаються Голові правління ЗОО 

НСКУ до 01 жовтня. 

 

5. Голова правління ЗОО НСКУ з 01 жовтня до 01 листопада поширює інформацію про 

номінантів премії на сайті ЗОО НСКУ та засобах масової інформації Запорізької області.  

 

6. Рішення про присудження премії приймається на Конференції Спілки простою 

більшістю голосів за умови присутності не менше 2/3 від загальної кількості членів 

Спілки.  

        Члени Спілки, які не мають можливості особисто прийняти участь у конференції з 

визначення переможців, можуть письмово передати свій голос Голові комісії, члену 

Правління. Відповідна Заява додається до Протоколу Конференції та є його невід′ємною 

частиною. 

 

 7. Клопотання про присудження премії подаються: 

7.1. колективами наукових установ та організацій (чи їх підрозділів), 

7.2. колективами творчих спілок,  

7.3. колективами культурно - освітніх установ, культурологічних об’єднань 

7.4. колективами навчальних закладів,  

7.5. колективами засобів масової інформації, 

7.6. колективами підприємств та установ 

7.7. членами ЗОО НСКУ. 

     Клопотання подається щороку до 01 вересня Голові Правління ЗОО НСКУ, який не 

пізніше наступного дня передає отримані клопотання та додані до них документи Голові 

комісії. 

 

 8. До клопотання про призначення премії додається: 

- офіційне подання з формулюванням пропозиції та її коротким обґрунтуванням  

- належним чином оформлений Витяг з протоколу зборів чи засідання керівного органу 

організації (установи), яка висуває кандидата на здобуття премії, 

- характеристика творчої та громадської діяльності домінанта, затверджена керівником 

відповідної установи, 

- два примірники представленої роботи  

- рецензії, експертні висновки, огрунтування двох фахівців.. 

   Супроводжуюча документація подається державною мовою. 
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9. До участі в конкурсі допускаються як опубліковані, так і неопубліковані матеріали, 

мультимедійні, кіно- та відоематеріали, теле- та радіопрограми з краєзнавства, 

фотороботи із супроводжуючим текстом, паспорти музеїв, наукові довідки, звіти музеїв, 

установ.  За своїм змістом вони обов’язково стосуються Запорозького краю, його 

минулого та сучасного, мають пізнавально-виховне значення і є оригінальними у своєму 

роді. Мова видання – українська. 

 

 10.    Одному й тому ж автору, колективу премія двічі не присуджується. 

       У разі відсутності гідних робіт, премія не присуджується. 

Премія може бути присуджена посмертно. У цьому випадку Диплом та премія вручається 

членам родини. 

 

11.  Лауреатам премії (окремим авторам і авторським колективам) вручаються дипломи і 

грошові винагороди.  

      Розмір грошової винагороди щорічно визначається на засіданні Правління ЗОО НСКУ 

до 01 жовтня, виходячи з фінансових можливостей. 

      Дипломи підписують Голова ЗОО НСКУ та голова конкурсної комісії на підставі 

Протоколу Конференції ЗОО НСКУ. 

      Правління ЗОО НСКУ організовує урочисте вручення премії. 

 

10.    Хід конкурсу та його підсумки висвітлюються в обласних засобах масової інформації 

на сайті ЗОО НСКУ. 

 

 

  

 


