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ПОЛОЖЕННЯ 

про мистецьку премію імені Тараса Силенка 
 



І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

 

1. Мистецька премія імені Тараса Силенка (далі – Премія), заснована ГО 

«Всеукраїнським об’єднянням Мистецький Вектор», присвоюється щороку 

для вшанування пам'яті відомого українського композитора, кобзаря, 

заслуженого артиста України, Лауреата першої вокальної та спеціальної 

премії на Міжнародному конкурсі культур Придунайського регіону, Лауреата 

Літературної премії ім. Юрія Горліса-Горського, Віце-президента ГО 

«Всеукраїнського об'єднання Мистецький Вектор». 

 

2. Премія присвоюється за значний внесок у розвиток національного 

музичного мистецтва, плідну творчу діяльність до дня народження Тараса 

СИЛЕНКА. 

 

3. Щороку присвоюється одна Премія. 
 

4. Лауреатами Премії можуть бути професійні та аматорські творчі 

колективи, їх керівники, окремі представники народного та професійного 

мистецтва. 

 

5. Премія присвоюється колективам, митцям України та української 

діаспори, творча діяльність яких перегукується з діяльністю Тараса 

СИЛЕНКА, зокрема кобзарство. 

ІI. ПОРЯДОК ВИСУНЕННЯ ПРЕТЕНДЕНТІВ НА ЗДОБУТТЯ ПРЕМІЇ 

1. Претенденти на здобуття Премії висуваються місцевими органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування культурно-

мистецькими, науковими та навчальними заклададами, громадськими 

організаціями, творчими спілками, які до 1 грудня подають президії правління 

ГО «Всеукраїнське об’єднання Мистецький Вектор» такі документи: 

• лист-подання, в якому зазначаються: загальна оцінка творчості, 

характеристика культурно-просвітницької діяльності та мотивація 

висунення на здобуття Премії; 

• інформаційна довідка про творчу діяльність колективу, життя і 

творчість особи (осіб), висунутої на здобуття Премії, в довільній 

формі; 

• копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової 

картки платника податків (з урахуванням положень статті 63 

Податкового кодексу України); 

• копія паспорта громадянина України або паспорта громадянина 



України з безконтактним електронним носієм з додатками. 

 

2. Відомості про претендентів надаються відповідно до вимог Закону 

України «Про захист персональних даних». 

      3. Днем висунення претендента на здобуття Премії вважається день 

реєстрації документів в президії правління ГО «Всеукраїнське об’єднання 

Мистецький Вектор», зазначених у пункті 1 цього розділу. 

 

ІІІ. ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

 

1.    Основними критеріями оцінки претендентів на здобуття Премії є: 

• соціальна значущість музичного твору; 

• оригінальність музичного твору; 

• креативний творчий задум. 

 

2. Переможець визначається комітетом із присвоєння мистецької премії 

імені Тараса Силенка (далі - Комітет) після розгляду матеріалів, поданих на 

здобуття Премії. 

3. Склад Комітету щодо присвоєння Премії затверджується 

розпорядженням Президента ГО «Всеукраїнське об’єднання Мистецький 

Вектор» і діє на громадських засадах. Основною формою роботи Комітету є 

засідання. Засідання Комітету веде його голова або, за дорученням голови 

Комітету, його заступник. Засідання Комітету є правочинним, якщо на ньому 

присутні не менше як дві третини його складу. 

Рішення Комітету ухвалюється таємним голосуванням більшістю 

голосів присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним 

є голос голови Комітету. Секретар Комітету участі в голосуванні не бере. 

Засідання Комітету відбувається щороку протягом перших двох декад 

грудня місяця. 

 

4. Організаційне забезпечення роботи Комітету, у тому числі приймання 

та підготовка документів, зазначених у пункті 1 розділу ІІ Положення, 

здійснює секретар Комітету. 

По завершенню голосування секретар Комітету готує протокол 

засідання Комітету, який підписує голова та секретар Комітету. За відсутності 

голови Комітету протокол підписує його заступник. 



 

IV. НАГОРОДЖЕННЯ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

1. Фінансування витрат, пов’язаних з виплатою Премії, здійснюється за 

рахунок асигнувань на галузь «Мистецтво», що передбачаються фондом, 

створений ГО ВОМВ на відповідний рік. 

 

2. Особа (колектив), якій присвоюється Премія, отримує звання лауреата 

мистецької премії імені Тараса Силенка, їй вручається диплом та грошова 

винагорода у розмірі 15 тисяч гривень. Оподаткування здійснюється у 

порядку, визначеному чинним законодавством. 

 

3. Якщо Премія присвоєна декільком особам (колективам), то кожен 

лауреат отримує диплом, а грошова винагорода ділиться між нагородженими 

або керівниками колективів порівну. 

       

4. Під час вручення Премії організовується презентація творчого 

доробку та діяльність лауреата (лауреатів). 

 

 

Президент  

Всеукраїнського об’єднання Мистецький Вектор 

Юрій Яцика 


