Обласні літературні, літературно-мистецькі премії
( станом на 1 січня 2021 року)
Вінницька область
Назва премії

Номінації

Подання /вручення

Засновники

Винагорода

1.Літературна премія імені
Михайла Стельмаха

поезія, проза,
публіцистика

до квітня, вручення у
травні

журнал «Вінницький край» 2 тис. грн. у
МГО «Вінницьке
кожній
земляцтво у м. Києві»
номінації

2. Всеукраїнська літературна
премія імені Михайла
Коцюбинського

поезія, проза,
публіцистика,
краєзнавство

до серпня, вручення у
вересні

Вінницька обласна рада, 25 тис. грн. у
облдержадміністрація,
кожній
обласна організація НСПУ номінації

3. Всеукраїнська літературна
премія імені Степана
Руданського

гумор і сатира

до грудня, вручення в
січні

Вінницька обласна рада, 1 місце – 30
облдержадміністрація,
тисяч грн.
обласна організація НСПУ 2 і 3 місця – по
20 тисяч грн.

4.Міжнародна літературна
премія Олега Чорногуза

за кращий
гумористичний
та сатиричний
роман

до березня, вручення у
квітні

Олег Чорногуз, Вінницька 10 тис. грн.
обласна організація НСПУ
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5. Літературна премія імені
Леоніда Гавриша
(хто має стосунок до краю)

поезія, проза,
література про
Вінничину

6. Всеукраїнська літературномистецька премія імені Євгена
Гуцала

поезія, проза,
публіцистика

7. Літературна премія імені
Анатолія Бортняка

8. Літературна премія імені
Володимира Забаштанського
9 Літературна премія імені
Володимира Вовкодава
(хто має стосунок до краю)

до серпня, вручення у
вересні

до квітня, вручення

Родина Гавришів

Перша премія
– 10 тис. грн.;
друга – 5 тис.
грн.;
третя – 3 тис
грн.

Журнал «Вінницький
край», МГО «Вінницьке
земляцтво у м. Києві»

4 тис. грн.

поезія

до березня, вручення у
травні

Журнал «Вінницький
край», МГО «Вінницьке
земляцтво у м. Києві»

4 тис. грн.

проза, поезія,
публіцистика

до серпня, вручення у
вересні

Жмеринська
райдержадміністрація,
Браїлівська селищна рада

за кращу
краєзнавчу
книжку

до серпня, вручення у
вересні

Перша премія
– 5 тис. грн.;
друга – 3 тис.
грн.; третя – 2
тис.

Жмеринська
райдержадміністрація,
Браїлівська селищна рада

Три премії по
2 тис. грн.
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10. Літературна премія імені
Ігоря Федорова

за книгу
фантастики

до квітня, вручення в
травні

Родина Федорових,
Вінницька обласна
організація НСПУ

11. Літературна премія імені
Віктора Тимчука
(хто має стосунок до краю)

за краще
видання в серії
«Моя
Вінничина»

до жовтня, вручення в
листопаді

Вінницька обласна
2 тис. грн.
організація НСПУ, обласна
організація профспілок

12. літературна премія імені
Олександри Бурбело «Струна
на арфі України»

поезія, проза

до жовтня, вручення в
листопаді

Перша премія
– 5 тис. грн.;
друга – 3 тис.
грн.; третя – 2
тис. грн.

У кожній з
Родина Бурбело, Вінницька номінацій:
обласна організація НСПУ перша премія
– 2 тис. грн.;
друга – 1 тис.
грн.; третя –
500 грн.
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Волинська область
Назва премії
1. Обласна літературномистецька премія імені
Агатангела Кримського
(хто має стосунок до краю)

Номінації

Подання /вручення

література

до 24 серпня, вручення 1
жовтня

Засновники
Волинська обласна рада,
облдержадміністрація,
Волинська обласна
організація НСПУ

Винагорода
5 тис. грн.

Дніпропетровська область
Назва премії

Номінації

Подання /вручення

Засновники

Винагорода

1. Міська літературна
премія імені Павла
Кононенка
(для жителів міста Дніпро)

поезія

до листопада, вручення в
грудні

Дніпровська міська рада

2 тис. грн.

2. Міська літературна
премія імені
Валеріана
Підмогилного
(для жителів міста Дніпро)

проза

до листопада, вручення в
грудні

Дніпровська міська рада

2 тис. грн.
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Житомирська область
Назва премії
1. Всеукраїнська
літературна премія імені
Івана Огієнка

2. Обласна літературномистецька премія імені
Лесі Українки
(хто має стосунок до
краю)

Номінації
освіта,
література,
мистецтво,
наука,
громадська та
духовна
діяльність
література ,
образотворче
мистецтво,
музика.
виконавська
майстерність,
дослідження
життя і
творчості Л.
Українки

Подання /вручення
3 15 січня по 15 лютого,
вручення в травні

до червня, вручення в
липні

Засновники
Житомирська обласна
рада,
облдержадміністрація,
НСПУ, Товариство
«Просвіта», Академія
мистецтв України,
Всеукраїнське товариство
ім. І. Огієнка

Винагорода
10 тис. грн. у
кожній з
номінацій

Житомирська обласна
5 тис. грн. у
рада, облдержадміністрація кожній з
номінацій
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3. «Краща книга року»
(хто має стосунок до
краю)

в різних
номінаціях

4. Обласна літературна
премія імені Василя
Земляка
(хто має стосунок до
краю)

проза

5. Обласна літературна
премія імені Бориса
Тена
(хто має стосунок до
краю)
6. Всеукраїнська
літературна премія імені
Василя Юхимовича
7. Обласна літературна
премія імені Олени
Пчілки
(хто має стосунок до
краю)

до листопада, вручення в
грудні

Житомирська обласна
від 1 до 5 тис.
рада, облдержадміністрація грн.

до серпня, вручення у
вересні

Житомирська обласна
організація НСПУ

1 тис. грн.

Переклади

до листопада, вручення в
грудні

Житомирська обласна
організація НСПУ

1 тис. грн.

проза, поезія,
критика

до вересня, вручення 14
жовтня

Коростенська районна
рада, держадміністрація,
Житомирська обласна
організація НСПУ

1200 грн.

юні читці

до червня, вручення в
липні

змінна, від 200
грн.

Житомирська обласна
організація НСПУ
ГО «Надія є»
друк кращих
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8. Премія «Соціально
значуща література»
(хто має стосунок до
краю)

Рукописи: роза,
поезія,
публіцистика,
краєзнавство,
фото

рукописи приймаються до
червня

книг за
Житомирська обласна
рахунок
рада, облдержадміністрація обласного
бюджету

Запорізька область
Назва премії

Номінації

1. Обласна літературномистецька премія імені
Петра Ребра
(хто має стосунок до краю)

літературні
твори;
Ребрознавство;
виконання
творів Петра
Ребра;
початківці

Подання /вручення
до квітня, вручення 19
травня

Засновники

Винагорода

Запорізька обласна рада,
Перша премія
облдержадміністрація,
– 20 тис грн.;
обласна організація НСПУ друга – 15 тис.
грн;
третя –10 тис.
грн.
четверта – 5
тис.грн.
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Закарпатська область
Назва премії

Номінації

Подання /вручення

1. Обласна літературна
премія імені Федора
Потушняка
(хто має стосунок до краю)

поезія, проза,
п’єси,
літературознавство,
дитяча література,
переклади

Подання до листопада
вручення у грудні

Закарпатська обласна
рада,
облдержадміністрація

2. Обласна літературна
премія імені Петра
Скунця
(хто має стосунок до краю)

поезія

Подання березеньквітень, вручення до
22травня

Ужгородська міська рада

від фінансових
можливостей

3. Всеукраїнська
літературна премія
Зореслава
(хто має стосунок до краю)

поезія/переклади,
проза/переклади,
твори для дітей

Подання до 1 лютого,
врученя у березні

С. Аржевітін, П.Ходиник,
В. Густі

від
фінансових
можливостей

4. Премія-дебют за
першу книжку
(хто має стосунок до краю)

поезія, проза

А. Сербайло

від
фінансових
можливостей

Подання до квітня,
вручення у травні

Засновники

Винагорода
8 тис. грн. у
кожній
номінації
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5. Обласна літературна
премія імені
Духновича
(хто має стосунок до краю)

література,
образотворче
мистецтво, театр

Подання до серпня,
вручення у вересні

Мукачівська міська рада
Закарпатської області

40 тис. грн. в
кожній
номінації,
гран-прі – 60
тис. грн.

Івано-Франківська область

Назва премії

Номінації

1. Обласна літературна
проза, поезія,
премія імені Василя
літературознавство,
Стефаникознавство
Стефаника
(хто має стосунок до краю
або з інших регіонів, хто пише
про В. Стефаника)

Подання /вручення
до квітня, вручення 14
травня

Засновники
Івано-Франківська
обласна рада, обласна
організація НСПУ

Винагорода
7-9 тис. грн.
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2. Всеукраїнська
літературна премія імені
Ярослава Дорошенка
3. Літературножурналістська премія
імені Івана Франка
(мешканцям м. ІваноФранківськ)

добірка сонетів,
збірка сонетів,
співаний сонет

до вересня, вручення в
жовтні

Івано-Франківська міська 8 тис. грн.
рада, обласна організація
НСПУ

література,
журналістика

до квітня, вручається в
травні

Івано-Франківська міська 10 тис. грн.
рада

Кіровоградська область
Назва премії

Номінації

Подання /вручення

1.Літературна премія імені
Євгена Маланюка
(хто має стосунок до краю)

поезія, проза,
літературознавство

січень, вручення 2
лютого

2. Літературна премія імені
Арсена Тарковського
( не обмежується жителями
Кропивницького)

поезія/переклади,
проза/переклади,
твори для дітей

раз на 2 роки червні

Засновники
Кіровоградська обласна
рада,
облдержадміністраціяа,

Винагорода
10 тис. грн. у
кожній
номінації

10 тис. грн. у
Кропивницька міська рада кожній
номінації
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3. Літературна премія імені
Юрія Яновського

мала проза, поезії,

серпень, вручення у
вересні

Компаніївська районна
рада

2 тис. грн. у
кожній
номінації

Київська область
Назва премії

Номінації

Подання /вручення

Засновники

Винагорода

1. Обласна літературномистецька премія імені
Григорія Косинки
(хто має стосунок до краю)

у різних жанрах
включно з
літературою

до вересня, вручення у
листопаді

Київська обласна рада,
облдержадміністрація,
Київська обласна
організація НСПУ

9 тис. грн. у
кожній
номінації

2. Обласна літературномистецька премія
(хто має стосунок до краю)

у різних жанрах
включно з
літературою

до січня, вручення в
лютому

Київська обласна рада,
облдержадміністрація,

9 тис. грн. у
кожній
номінації
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3. Літературно-мистецька
премія імені Андрія
Малишка

у різних жанрах
включно з
літературою

до жовтня, вручення в
листопаді

Обухівська міська рада

5 тис. грн. в
кожній
номінації

4. Літературна премія імені
Нечуя-Левицького
(хто має стосунок до краю)

проза, поезія

до жовтня, вручення в
листопаді

Білоцерківська міська рада, 7.5 тисяч
міське відділення
гривень (дві
Українського фонду
премії)
культури

5. Літературна премія імені
Миколи
Вінграновського

за кращі
художні твори
молодих (до 35
років)

до квітня, вручення в
травні

Білоцерківська міська рада, 5 тис. грн.(дві
міське відділення НСПУ премії)

Поетичнопісенні твори,
які пропагують
українську ідею

До грудня, вручення в
січні

Український фонд
5 тис. грн.
культури, Київська обласна
промислово-торговельна
палата

(хто має стосунок до краю або
пише про Київщину,
Білоцерківщину)
6. Літературна премія імені
Миколи Сома
(хто пише про Київщину,
Білоцерківщину)
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м. Київ
Назва премії
Літературна премія імені
Євгена Плужника ( в складі
мистецької премії «Київ»)

Всеукраїнська літературна
премія мені Платона
Воронька

Номінації

Період подачі/вручення

Літературна Подання – лютий ,
творчість
вручення у травні

- краща
поетична
книжка для
дітей;
- краща
прозова
книжка для
дітей

Листопад-грудень
(вручення – 19 грудня, у
День святого Миколая).

Засновники

Винагорода

Київська міська
держадміністрація,
координаційна рада
Національних творчих
спілок.

25 тис. грн.

Творче об’єднання
дитячих письменників
КО НСПУ.

Пожертви
шанувальників
творчості
Платона
Воронька ( від
2-х до 5 тис
грн.)
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Львівська область
Назва премії
1. Обласна літературномистецька премія
«Львівська слава»
(хто має стосунок до краю)

2. Міжнародна літературна
премія імені Ірини
Вільде
3. Всеукраїнська
літературна премія імені
Романа Гамади

Номінації

Подання /вручення

поезія – ім. М.
до жовтня, вручення –
Шашкевича;
листопад, грудень
проза – ім. Б.
Лепкого;
публіцистика –
ім. В. Чорновола;
літературознавсвоімені М. Возняка

Засновники

Винагорода

Львівська обласна рада,
облдержадміністрація

20 тис. грн. у
кожній
номінації

Три премії по
2 тис. грн.

мала проза

до квітня, вручення в
травні

Львівська обласна
організація НСПУ

переклад з
іноземних мов
(переважно –
східних)

до серпня, вручення у
вересні

НСПУ, Львівська обласна
організація НСПУ,
Львівський Національний
університет ім. І. Франка

10 тис. грн.

Львівська обласна
організація НСПУ,
Солонківська ОТГ

10 тис. грн
у кожній з
номінацій

Львівська обласна
організація НСПУ, ринок
«Шувар»

10 тис. грн
у кожній з
номінацій

4. Літературна премія імені
Марії Хоросницької

поезія, проза,
до квітня, вручення в
дитяча література, травні
творчість аматорів

5. Літературна премія
«Біла хата»

патріотика; дитяча
література.

до березня, вручення в
квітні
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Миколаївська
область
Назва премії
Літературна премія імені
Миколи Аркаса
( хто має причетність до
Миколаївщини)

Номінації
У різних
культурологічних
номінаціях,
включно з
літературною

Подання /вручення
До вересня, вручення в
листопаді

Засновники
Миколаївська обласна
рада,
облдержадміністрація

Винагорода
7 тис.грн

Одеська область
Назва премії
1. Всеукраїнська
літературна премія імені
Кірієнка-Волошина

Номінації
: поезія, проза,
переклади
(російськомовні
автори)

Подання /вручення
До березня вручення в
квітні

Засновники
НСПУ

Винагорода
500 грн.
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2. Літературна премія імені поезія ( для
молодих авторів)
Валентина Мороза

Запроваджена з 2021
року, положення
розробляється

3. Літературно-мистецька
премія «Культурна
столиця» ( хто має
причетність до Одеси)

До листопада, вручення
в грудні-січні

для літераторів – 2
премії

Одеська обласна рада
Одеська організація НСПЦ
Одеська міська рада

Дві премії по
2.5 тисячі
гривень

Засновники

Винагорода

Полтавська
область
Назва премії

Номінації

Подання /вручення

1. Літературномистецька премія
імені Івана
Котляревського
( хто має
причетність до
Полтавщини)

Поезія, пісенні
твори

До липня, вручення в
серпні

Полтавська обласна рада

5 тис. грн
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2. Літературна премія
імені Панаса
Мирного
( хто має
причетність до
Полтавщини)

Література,
До квітня, вручення в
Літературознавство травні

Полтавська обласна рада

5 тис. грн

3. Літературна премія
імені Феодосія
Рогового
( хто має
причетність до
Полтавщини)

Проза, громадська
діяльність

До липня, вручення в
серпні

Полтавська обласна рада

5 тис. грн

4. Літературна премія
імені Володимира
Степанюка
( хто має
причетність до
Полтавщини)

Поезія, проза
(серед молоді)

Наприкінці року

Полтавська обласна рада

5, 3, 2 тис. грн.
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Рівненська область
Назва премії

Номінації

Подання /вручення

Засновники

Винагорода

1. Обласна літературна
премія імені Світочів
(хто має причетність
до Рівненщини).

Проза, поезія

До серпня, вручення у
вересні

Рівненська обласна рада,
облдержадміністрація

12 тис. грн

2. Літературна премія
імені Уласа Самчука
(хто має причетність
до Рівного).

Проза

До січня, вручення 22
лютого

Рівненська міська рада

12 тис. грн.

Проза, поезія

До вересня, вручення у
жовтні

Рівненська обласна
організація НСПУ

Остаточно не
визначена ( на
спонсорські
пожертви)

Проза, поезія,
драматургія

До жовтня, вручення 21 Рівненська обласна
листопада
організація НСПУ

Остаточно не
визначена ( на
спонсорські
пожертви)

3. Обласна літературна
премія імені
Валеріана Поліщука
( для місцевих
авторів)
4. Всеукраїнська
літературна імені
Михайла Дубова
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5. Всеукраїнська
літературна премія
імені Анатолія
Криловця

Поезія, пісенна
творчість

До січня, вручення 20
лютого

Рівненська обласна
організація НСПУ

Остаточно не
визначена ( на
спонсорські
пожертви)

Сумська область
Назва премії

Номінації

1. Обласна літературномистецька премія
(хто має стосунок до краю)

література,
краєзнавство,
образотворче
мистецтво, театр

до листопад, вручення в
грудні-січні

за кращу збірку
лірики

до жовтня, вручення в
листопаді-грудні

2. Всеукраїнська
літературна премія імені
Олександра Олеся

Подання /вручення

Засновники
Сумська обласна рада,
облдержадміністрація,
обласна організація
НСПУ
ГО «Сумське земляцтво у
м. Києві», НСПУ

Винагорода
5 тис. грн. у
кожній з
номінацій
3 тис грн.
кожна,
визначається
до 1-2 автори

19

Тернопільська
область
Назва премії
1. Обласна літературна
премія імені Іванни
Блажкевич
(хто має стосунок до краю)

Номінації

Подання /вручення

Засновники

Винагорода
1
10 тис.грн

Дитяча
література

До лютого, вручення в
травні

Тернопільська обласна
рада

Патріотична
проза ,
публіцистика

До січня, вручення в
лютому

Тернопільська обласна
рада, НСПУ

10 тис.грн

Література,
мистецтво

До лютого, вручення в
травні

Громадські організації
краю

2,5 тис. грн.

3. Обласна літературна
премія імені Богдана
Лепкого
(хто має стосунок до краю)

Проза

До лютого, вручення в
серпні

Тернопільська обласна
рада

10 тис. грн.

4. Обласна літературна
премія імені Миколи
Будного
(хто має стосунок до краю)

Проза,
поезія молодих
авторів

До листопада, вручення в
грудні

Тернопільська обласна
організація НСПУ

1 тис. грн.

1. Міжнародна
літературна премія
імені Уласа Самчука
2. Всеукраїнська премія
імені Братів Лепких
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Харківська область
Назва премії
1. Обласна літературномистецька премія імені
Олександра
Масельського
(хто має стосунок до
Харківщини)

2. Всеукраїнська
літературно-мистецька
премія імені Михайла
Чабанівського

Номінації

Подання /вручення

5 номінацій у
Подання до 15 жовтня,
різних вікових вручення в грудні
категоріях,
різних
мистецьких
жанрах включно
з літературою

проза, поезія,
публіцистика

Засновники
Харківська обласна рада,
творчі спілки Харківщини

Подання до 10 листопада, Сахновщинська районна
вручення в листопадірада Харківської області,
грудні
Харківська організація
НСПУ

Винагорода
7 тисяч грн. в
кожній з
номінацій

1 тис. грн. в
кожні з
номінацій
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3. Всеукраїнська
літературно-мистецька
премія
імені
Петра
Василенка

проза, поезія,
публіцистика

Подання до 1 вересня,
вручення у вересніжовтні

Печенізька районна рада
Харківської області,
Харківська обласна
організація НСПУ

4. Обласна
літературна
премія імені Степана
Сапеляка
(хто має стосунок до
Харківщини)

проза, поезія,
публіцистика

Подання до грудня,
вручення у березні

Приватні особи

1 тис. грн. в
кожні з
номінацій
Без коштів,
вручається
диплом та
медаль в одній
з номінацій

Херсонська область
Назва премії
1.
1. Обласна літературна
премія імені Миколи
Куліша
2. Всеукраїнська
літературна премія
імені Яра Славутича

Номінації

Подання /вручення

Засновники

Винагорода

проза, п’єси

До жовтня, вручення в
грудні

Херсонська
облдержадміністрація,
Херсонська обласна
організація НСПУ

5 тис. грн

патріотична
поезія, проза

До 1 вересня, вручення в
листопаді

Таврійська фундація
вивчення української
діаспори

1 тис. грн
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3. Літературна премія
імені Анатолія
Бахути
( для письменників м.
Каховки)

поезія, проза

Наприкінці року

Каховська міська рада

20 тис. грн.

Хмельницька
область
Назва премії

Номінації

Подання /вручення

Засновники

Винагорода

1. Літературна премія
імені Миколи
Федунця
(хто має стосунок до краю)

Поезія

Подання до квітня,
вручення червні

Хмельницька обласна
рада, Хмельницька
обласна організація,
НСПУ

10 тис.
грн

2. Літературна премія
імені Володимира
Булаєнка
(хто має стосунок до краю)

Поезія , молоді
автори

Подання до квітня,
вручення у вересні

Хмельницька обласна
рада, Хмельницька
обласна організація,
НСПУ

5 тис. грн
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Черкаська область
Назва премії
1. Всеукраїнська літературна
премія імені Василя
Симоненка.

Номінації
За кращий
художній твір

Подання /вручення
Подання з 1 липня по 15
жовтня щорічно.
Визначення лауреата –
до 5 грудня.

За першу поетичну
збірку

2. Всеукраїнська літературна поетичні збірки,
Подання з 1
премія
імені
Тодося ліро-епічні,
листопада до 31 березня,
драматичні
та вручення до 16 травня в
Осьмачки.
прозові твори
с. Куцівка Смілянського
р-ну Черкаської обл.

Засновники

Винагорода

Черкаська обласна рада,
облдержадміністрація,
НСПУ
за
підтримки
Всеукраїнського
товариство
«Просвіта»,
Ліги
українських
меценатів.

30 тис. грн.
за кращий
художній твір

Черкаська обласна
організація НСПУ,
Смілянська районна рада і
райдержадміністрація та
ОТГ «Ротмистрівська
сільська рада»

30 тис грн.
кожна,
визначається
1-2 автори

3. Всеукраїнська літературна ліричної поезія та
Подання з 1 серпня Кам’янська ОТГ
премія
імені
Данила прирівняні до книг до
20
листопада, Черкаської обл. разом із
видання
вручення в м. Кам’янка Черкаською ОО НСПУ
Кононенка.
до 25 грудня.

20 тис. грн. за
першу книжку

5 тис. грн.
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4. Всеукраїнська літературна
премія імені Олекси Влизька. професійним
і Подання з 17 вересня до
непрофесійним
17 листопада щорічно,
літераторам
за вручення до 17 лютого.
високохудожні
твори

Шполянська районна рада
та райдержадміністрацією
спільно з Черкаською ОО
НСПУ

10 тис. грн.

поезія, мала проза Подання з 15 січня до 15
5. Всеукраїнська літературна драматургія, поезія квітня
щорічно.
премія
імені
Миколи для дітей
Вручення до 24 травня на
Шполянщині.
Томенка.

Шполянська районна рада
та райдержадміністрація ,
сільська рада с.
Ярославка Шполянського
р-ну Черкаської обл.

5 тис. грн.

переклади
та Подання з 1 травня до 10
прирівняні до книг серпня
щорічно.
публікації
в Вручення до 13 вересня
6. Всеукраїнська літературна літературних
на Золотоніщині.
премія в галузі художнього журналах.
перекладу
імені
Миколи
Терещенка.
Поезія, проза
Подання з 1 вересня до 1
у 2-х номінаціях: грудня щорічно.
7. Всеукраїнська літературна книга
молодого Вручення 11 лютого
премія імені Михайла Масла. автора
(до
35
років) і за кращий
художній твір без
вікового цензу).

Золотоніська районна
рада, райдеражміністрація
Черкаською ОО НСПУ

5 тис. грн.

Драбівська районна рада,
райдержадміністрація,
Черкаська ОО НСПУ

5 тис. грн.

\
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прозових
творів
8.Всеукраїнський
форм
літературний конкурс творів малих
(книг) для дітей «Лоскотон». (оповідання,
новела, художній
нарис, шкіц)

Подання з 15 лютого до Черкаська міська рада,
15 квітня, вручення до 1 Черкаською ОО НСПУ
червня – Міжнародного
дня захисту дітей.

7 тис. грн.

9. Всеукраїнська літературно- поезія,
проза, Подання з 1 вересня до Золотоніська міська рада,
мистецька премія імені Івана музичні тексти
15 листопада. Вручення Черкаська ОО НСПУ
в Золотоноші – до 16
Дробного.
січня.

10 тис. грн. у
кожні
номінації.

10.Всеукраїнська літературна сатира, гумор
премія імені Петра ГулакаАртемовського.

10 тис. грн. у
кожній
номінації

Подання творів із 1 Городищенська міська
жовтня до 1 грудня. рада, Черкаська ОО
Визначення лауреата – НСПУ
до 20 грудня.

26

Чернігівська
область
Назва премії

Номінації

Подання /вручення

Засновники

Винагорода

1. Літературнн-мистецька
премія імені Михайла
Коцюбинського
(не обмежується
жителями області.

Література,
образотворчоприкладане
мистецтво,
музичне
мистецтво,
театральне,
краєзнавство

Подання - до травня,
вручення у вересні

Чернігівська обласна рада, 15 тис. грн.
облдержадміністрація

2. Обласна літературномистецька премія імені
Леоніда Глібова

Поезія проза.

Подання - до грудня,
вручення в лютому.

Журнал «Літературний
за наявності
Чернігів», Чернігівська
коштів
обласна організація НСПУ
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Чернівецька область
Назва премії
1. Обласна літературномистецька премія імені
Сидора Воробкевича
( для митців краю)
2. Літературно-мистецька
премія імені Ольги
Кобилянської
( для митців краю)
3. Літературна премія імені
Дмитра Загула
( для митців краю)
4. Літературна премія імені
Івана Бажанського
( для митців краю)

Номінації

Подання /вручення

Засновники

Винагорода

Література,
мистецтво,
живопис

До жовтня, вручення в
листопаді

Чернівецька обласна
державна адміністрація

20 тис. грн

Проза,
До жовтня, вручення в
літературознавство листопаді

Готельно-туристичний
комплекс «Буковина»

4 тис. грн.

Чернівецька обласна
організація НСПУ,
Вижницька ОТГ

1 тис. грн

Поезія, проза
Поезія, проза,
драматургія

До серпня подання,
вручення у вересні.

500 грн.
До січня подання,
вручення в лютому.

Чернівецька обласна
організація НСПУ,
Дороховецька сільська
рада
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