
 

 

 

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

VIII СКЛИКАННЯ 

ШОСТА С Е С І Я 
 

РІШЕННЯ 
 

 

№ VІІІ/6/11                                                                                                         від 05.03.2021 року 

 

Про відзначення у Збаразькій громаді  

100-річчя від дня народження 

письменниці Іди Фінк 

 

З метою відзначення 100-річчя письменниці Іди Фінк, яка народилася у 

Збаражі, маючи намір сприяти формуванню поваги до мультикультурної 

спадщини краю, розумінню цінностей людської гідності та прав людини 

шляхом осмислення історичного досвіду, зокрема досвіду трагедії Голокосту – 

через творчість Іди Фінк, врахувавши пропозиції комісії з питань освіти, 

медицини, культури, спорту, молодіжної політики, туризму, духовності та 

соціального захисту населення Збаразької міської ради, керуючись Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Збаразька міська рада 

                                                            ВИРІШИЛА: 

1. Проголосити 2021 рік – «Роком Іди Фінк на Збаражчині»; 

2. Здійснити заходи з матеріального увічнення пам'яті про письменницю 

Іду Фінк у місті Збаражі, шляхом встановлення меморіальної таблиці; 

3. Провести у листопаді 2021 року Перший літературно-мистецький 

фестиваль, за участі гостей з України, Польщі та Ізраїлю; 

4. Впродовж року проводити заходи щодо популяризації творчості Іди 

Фінк шляхом проведення інформаційно-просвітницьких заходів у навчальних 

закладах та бібліотеках Збаразької територіальної громади. 

5. Заснувати Літературну премію імені Іди Фінк «Творчість заради діалогу 

та порозуміння між людьми та народами» та затвердити Положення про 

Літературну премію імені Іди Фінк «Творчість заради порозуміння між людьми 

та народами» у 2021 році, згідно з додатком 1. 

6. Затвердити склад журі з присудження Літературної премії імені Іди 

Фінк у 2021 році, згідно з додатком 2. 
 

 

 

 

 

 

 Збаразький міський голова                                                   Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 



Додаток 1 

до рішення міської ради 

№VIII/6/11 від 05.03.2021р. 

 

 

Положення про Літературну премію імені Іди Фінк 

«Творчість заради порозуміння між людьми та народами» 

 

1. Літературна премія імені Іди Фінк «Творчість заради порозуміння між 

людьми та народами» (далі – Премія) – щорічна символічна нагорода, 

покликана сприяти відзначенню талановитих авторів, творчість яких обстоює 

цінності гуманізму, міжнаціонального діалогу, взаємоповаги та порозуміння 

між людьми та народами, а також збереженню мультикультурної спадщини 

України. 

2. Засновником Премії та організатором процедури її щорічного присудження є 

Збаразька міська рада. 

3. Кандидатами на здобуття премії можуть виступати автори творів у жанрах 

художньої прози, поезії, драматургії, есеїстики, публіцистики, а також автори 

перекладів з іноземних мов на українську. Твори номінованих кандидатів 

повинні бути видані друком в Україні впродовж останніх п’яти років до 

моменту номінування. 

4. Кандидатів на здобуття Премії можуть номінувати українські культурні 

інституції, видавництва, наукові центри, творчі об’єднання, громадські 

організації до 30 вересня. Процедура номінування передбачає письмове 

звернення номінуючої інституції до Збаразької міської ради з короткою 

аргументацію вибору конкретного автора та додаванням одного примірника 

кожного з його творів, які заслуговують на розгляд.  

5. Рішення про присудження Премії приймається незалежним журі.  

6. Журі премії формується за пропозицією Збаразької міської ради у кількості 

щонайменше 5 членів з числа відомих літераторів, журналістів, перекладачів, 

громадських діячів, які користуються високою суспільною довірою. До складу 

журі входить один представник Збаразької міської ради, а також лауреати 

Премії попередніх років. Персональний склад Журі затверджується щороку 

рішенням Збаразької міської ради. 

7. Лауреат Премії визначається шляхом анонімного онлайн-голосування членів 

Журі за результатом простої більшості голосів. Процедуру голосування 

організовує Збаразька міська рада. 

 8. Лауреат Премії в якості винагороди отримує диплом та символічну 

статуетку. 

 

 

Секретар ради       Р.П. НАПОВАНЕЦЬ 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення міської ради 

№VIII/6/11 від 05.03.2021р. 

 

Склад журі  

 

 з призначення Літературної премії імені Іди Фінк  

«Творчість заради порозуміння між людьми і народами»  

у 2021 році 

 

Олександр Степаненко – громадський діяч, голова громадського об’єднання 

«Гельсінська ініціатива-ХХІ», член правління Української Гельсінської спілки з 

прав людини з 2006 по 2013, та з 2016 року, ініціатор програмного напрямку 

«Спільна спадщина» у роботі громадського об’єднання «Гельсінська ініціатива-

ХХІ». 

 

Анатолій Подольський – провідний науковий співробітник відділу теорії та 

історії політичної науки, керівник Центру єврейської історії і культури, 

кандидат історичних наук. Фундатор і керівник наукової та освітньої 

громадської організації Український центр вивчення історії Голокосту. 

 

Наталка Римська – перекладачка, редакторка порталу «Culture.pl», есеїстка, 

працює в Інституті Адама Міцкевича (Варшава). 

 

Наталія Пасічник – українська поетеса, член Національної спілки 

письменників України, голова громадської організації «Вільний світ», кандидат 

філологічних наук. 

 

Володимир Кравчук – український поет, журналіст, літературознавець, 

редактор, член Національної спілки журналістів України, член Національної 

спілки письменників України.  

 

Ірина Небесна – журналістка, регіональна представниця Інституту масової 

інформації в Тернопільській області. 

 

Тетяна Федорів – головний спеціаліст відділу туризму та охорони культурної 

спадщини.                                

 

 

 

Секретар ради       Р.П. НАПОВАНЕЦЬ 

 

 

 

 

http://www.holocaust.kiev.ua/
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B5%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8


 

 

 

 


