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Структурні підрозділи у сфері культури
обласних та К иївської міської державних
адміністрацій,
М іністерство
з
питань
тимчасово
окупованих
територій
та
внутрішньо переміщ ених осіб України

Щодо призначення стипендій Президента України
для молодих майстрів народного мистецтва
у 2019 році

На виконання Указу Президента України від 27.09.2011 № 928 «Про
стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва»
М іністерством культури України розпочато прийом пропозицій щодо кандидатів
на здобуття стипендій Президента України для молодих майстрів народного
мистецтва у 2019 році.
Акцентуємо увагу на тому, що відповідні пропозиції вносяться до
М іністерства культури України структурними підрозділами у сфері культури
обласних, К иївської міської держ авних адміністрацій, Д ерж авною службою
України з питань А втоном ної Республіки Крим та міста Севастополя,
Н аціональною спілкою майстрів народного мистецтва України, іншими
творчими спілками, громадськими організаціями у сфері культури, закладами
культури і навчальними закладами до 15 травня 2018 року, разом з відповідним
пакетом докум ентів, а саме:
клопотання про призначення стипендії (лист за підписом керівника
су б ’єкту внесення, або його заступника);
відомості про творчі досягнення кандидата, який висувається на здобуття
стипендії ( 1 - 2 арк.);
кольорове фото творчих робіт в кількості 10 шт. розміром 15 х 20 см., (з
обов’язковим зазначенням автора, року створення роботи, техніки і матеріалів);
копія докум енту, яка посвідчує особу;
копія докум ента про присвоєння реєстраційного номера облікової картки
платника податків;
заявка кандидата (заповнена особисто);
згода на збір та обробку персональних даних (заповнена особисто).
Кандидати - самовисуванці до 15 травня 2018 року подаю ть до
М інкультури наступні документи:
- лист - мотивація, в якому викладаю ться підстави для отримання стипендії;

- заявка кандидата (заповнена особисто);
- дві реком ендації від провідних майстрів народного мистецтва, складені в
довільній формі;
- кольорове ф ото творчих робіт у кількбсті 10 шт. розміром 15 X 20 см (із
обов’язковим зазначенням автора, року створення роботи, техніки і матеріалів);
копія докум енту, яка посвідчує особу;
копія докум ента про присвоєння реєстраційного номера облікової картки
платника податків;
згода на збір та обробку персональних даних (заповнена особисто).
П ретенденти на здобуття стипендій відбираю ться Комісією з питань
призначення стипендій П резидента України для молодих майстрів народного
мистецтва, до якої входять незалежні фахівці у сфері декоративно-прикладного
мистецтва. Відбір кандидатів проходить за наступними критеріями:
володіння худож німи техніками народного мистецтва;
використання у творчості української орнам ентики, традиційних технік та
технологій народної образотворчості, худож ньо-м истецьких прийомів, що
спираю ться на досвід багатьох поколінь майстрів традиційного народного
мистецтва;
використання у творчості традиційного народного інструментарію ,
природних м атеріалів та вітчизняної сировини;
участь у всеукраїнських виставках народного мистецтва, художніх
симпозіумах, етном истецьких святах тощо;
проходж ення творчої атестації м айстра традиційного народного мистецтва
відповідно до законодавства України (ст. 8 Закону України «Про народні
художні промисли»);
участь у заходах по відродж енню , розвитку та популяризації традиційного
народного мистецтва.
Подання, внесені без дотримання вищ езазначених вимог, а також
після закінчення строку внесення, не підлягають розгляду членами Комісії
з питань призначення стипендій Президента України для молодих майстрів
народного мистецтва.
Інф орм ацію
щ одо
кандидатів
необхідно
подавати
до
відділу
м онументального та образотворчого мистецтва Д епартам енту мистецтв та
навчальних закладів М іністерства культури У країни: 01601, м. Київ, вул. Івана
Ф ранка, 19, каб. 315.
Телефон для довідок: (044) 234 63 88, відповідальна особа - головний
спеціаліст Бєлоусова Н іна Леонідівна.
Додаткова інформація з означеного питання розміщ ена на офіційному
веб-сайті М іністерства культури України: уу\ууу.тіпсіі1ї.кти.20у.иа (розділ
М іністерство - діяльність - Гранти та стипендії - стипендії).
Додаток: зразок заявки

'"’уття стипендії на 1 арк.

Ю рій Рибачук

Додаток
до Положення про Комісію з питань призначення
стипендій П резидента У країни для молодих
майстрів Народного мистецтва
(пункт 2 р о зд іл у ІІ)

ЗАЯВКА КАНДИДАТА
на здобуття стипендії П резидента України для молодих майстрів народного мистецтва
(заповню ється друкованими літерами)
Прізвищ е, ім'я, по батькові к ан д и д ата_______________________________________________________________
Число, місяць, рік і місце н ар о д ж ен н я_______________________________________________________________
М ісце проживання___________________________________________________________________________________
Моб. тел. (_________ )_______________________________________ Дом. тел. (_______)______________________
Електронна п о ш т а__________________________________________________________________________________
О світа _____________________________________________________________________________________________
П осада та місце роботи (навчання)___________________________________________________________________

Найменування навчального за к л а д у _________________________________________________________________
Спеціальність за дипломом__________________________________________________________________________
Творча спеціальність________________________________________________________________________________
Членство у творчих спілках__________________________________________________________________________
П ерелік творів (виробів), які подаю ться на здобуття сти п ен д ії_______________________________________

Участь у всеукраїнських виставках, мистецьких симпозіумах

Найменування організації, що здійсню є висунення на стипендію (у випадку самовисування ставиться
п р о чер к)_________________________________________________________________________________________________

Прош у розглянути мою кандидатуру на засіданні К омісії з питань призначення стипендій Президента
У країни для молодих майстрів народного мистецтва у 2019 році.
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(підпис)

