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ПОЛОЖЕННЯ 
про премію за досягнення в краєзнавчій роботі 

імені Якова Новицького 
 

1. Премія за досягнення в краєзнавчій роботі імені Якова Новицького 

(далі - Премія) встановлюється відповідно до Програми розвитку культури 

Запорізької області на 2018-2022 роки, яка затверджена рішенням  Запорізької 

обласної ради від 01 березня 2018 року № 60, з метою вшанування пам’яті 

видатного історика, археолога, етнографа, фольклориста, краєзнавця, педагога 

Якова Павловича Новицького, збереження культурної спадщини, дослідження 

та популяризації історії, культури, звичаїв і традицій, розвитку і пропаганди 

краєзнавства Запорізького краю, підтримки діячів науки, культури і туризму, 

громадських активістів краєзнавчого руху, творчих спілок та музейних 

працівників. 

 

 2. Претендентами на Премію можуть бути громадяни, яким виповнилося 

18 років та які проживають і зареєстровані у Запорізькій області, а також 

внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані в органах з питань соціального 

захисту населення Запорізької області (далі – Претенденти). 
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3. Премії встановлюються у п’яти номінаціях: 

 за визначні видання з краєзнавства (у т.ч. наукові, науково-популярні, 

публіцистичні праці, путівники, довідники тощо), висвітлення науково-

краєзнавчої та громадської діяльності Якова Павловича Новицького; 

 за активну популяризацію історії та культури краю (у т.ч. створення 

краєзнавчих інформаційних інтернет-ресурсів; документальних, художніх, 

мультиплікаційних фільмів, телепрограм та циклів телепередач; краєзнавчих 

рубрик у засобах масової інформації; екскурсійна діяльність); 

за дослідження, збереження і відродження нематеріальної культурної 

спадщини (усних традицій та форм вираження; виконавських мистецтв; звичаїв, 

обрядів, свят; знань та навичок, пов’язаних із традиційними ремеслами тощо); 

за визначні досягнення в музейній та пам’яткоохоронній діяльності; 

за науково-організаційну та просвітницьку діяльність у краєзнавстві (у 

т.ч. за участь в організації і проведенні конференцій, засідань за круглим 

столом, краєзнавчих читань, лекцій, семінарів, краєзнавчих експедицій тощо). 

Розмір однієї Премії складає 9000 грн. (дев’ять тисяч гривень). З Премії 

проводяться нарахування та утримання передбачених законодавством України 

податків. 

 

 4. Премія встановлюється для одного лауреата у кожній номінації. Премія 

не підлягає розподілу між кількома Претендентами в межах однієї номінації. 

 

 5. Інформація про оголошення конкурсу щороку оприлюднюється на 

офіційному веб-сайті Запорізької обласної державної адміністрації. 

 

 6. Матеріали на здобуття Премій подаються закладами та установами 

культури і мистецтва, науки і освіти, творчими спілками, науковими 

товариствами, громадськими організаціями у сфері науки, культури і туризму, 

засобами масової інформації. 
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 На здобуття Премій подається не більше двох Претендентів у відповідній 

номінації. 

Матеріали подаються щороку до 10 жовтня за поштовою адресою:    

69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164, Департамент культури, туризму, 

національностей та релігій  Запорізької обласної державної адміністрації (далі - 

Департамент), контактні телефони: (061) 239-04-11, 239-01-57;                            

е-mail: ouk@online.ua. 

 

 7. Висування Претендентів на здобуття Премії здійснюється за 

номінаціями, зазначеними у пункті 3 цього Положення. 

Претендента може бути висунуто на здобуття Премії за однією 

номінацією.  

 

 8. На здобуття Премії подаються: 

 лист-подання на кандидата, в якому зазначається прізвище, ім’я та по 

батькові, дата, місяць і рік народження, посада і місце роботи, місце 

проживання і контактний номер телефону; 

 характеристика краєзнавчої діяльності та творчого доробку Претендента 

із зазначенням його заслуг;  

краєзнавчі дослідження, які опубліковані протягом п’яти останніх років 

до часу присудження премії, обсягом не менше 5 друкованих аркушів; теми 

досліджень (та інші досягнення) в музейній та пам’яткоохоронній діяльності; 

доповіді, лекції з краєзнавства (усі матеріали подаються в паперовому та 

електронному вигляді); мультимедійні, кіновідеоматеріали, телепрограми з 

краєзнавства, записані на електронні носії, тривалістю не менше 20 хвилин; 

рецензії  2-х фахівців (до всіх поданих на розгляд робіт); відгуки, опубліковані 

у пресі (якщо такі є); 

копії паспорта та документа, що засвідчує реєстрацію в Державному 

реєстрі фізичних осіб – платників податків (крім осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 
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картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий 

орган і мають відмітку в паспорті). Відомості про кандидатів подаються з 

урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних»; 

копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру про 

реєстрацію місця проживання (у разі надання копії паспорта у формі картки); 

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для 

зазначеної категорії осіб). 

 Матеріали, що оформлені з порушенням вимог цього Положення, 

повертаються протягом п’яти робочих днів з дня їх надходження із відповідним 

обґрунтуванням. Після усунення недоліків документи можуть бути подані 

повторно, але не пізніше терміну, зазначеному в пункті 6 цього Положення. 

 

 9. Основними критеріями оцінки Претендентів на отримання Премії є: 

 високий науково-пізнавальний та суспільний рівень краєзнавчої роботи 

чи краєзнавчих досліджень; 

 значний внесок у справу вивчення, дослідження і популяризацію 

історико-культурних багатств Запорізького краю. 

 

 10. Переможці визначаються експертною радою, склад якої 

затверджується розпорядженням голови Запорізької обласної державної 

адміністрації. 

До 15 жовтня Департамент надсилає усім членам експертної ради 

матеріали претендентів в електронному вигляді для ознайомлення з ними до 

проведення засідання. 

Засідання експертної ради проводиться щороку до 25 жовтня. 

Експертна рада приймає рішення щодо Претендентів на присудження 

Премії шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів. Якщо 

немає простої більшості голосів, голос голови експертної ради є вирішальним.  
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 11. Церемонія вручення Премії відбувається щороку в листопаді на 

урочистому заході з нагоди вшанування пам’яті Якова Павловича Новицького. 

 

 12. Лауреатам Премій, крім грошової нагороди, вручаються дипломи. 

 

 

Керівник апарату  Запорізької 
обласної державної адміністрації      З.М. Бойко 
 
 
 


