
ПОЛОЖЕННЯ 

про міську премію імені Михайла Якимовича Орловського  

у галузі історико-краєзнавчих досліджень 

(затверджене рішенням виконавчого комітету Хмельницької міської ради від 24.05.2007р.№ 

557, із змінами внесеними рішенням виконавчого комітету від 26.02.2015р. №119) 

 

Михайло Якимович Орловський (30.09.1807–21.10.1887р.р.) – відомий український 

просвітитель, історик та етнограф ХІХ століття, започаткував в українській історіографії та 

поділлєзнавстві вивчення історії міст, сіл і містечок краю, розглядаючи історію рідного 

Поділля, як невід’ємну частку історії всієї України. Його ґрунтовні праці й досі мають 

важливе наукове значення для написання історії міст і сіл Хмельниччини  у сучасному вимірі 

і є бібліографічним раритетом.  

Як етнограф М.Я.Орловський зібрав безцінну колекцію кращих зразків подільського 

фольклору: казок, приказок та прислів’їв, гаївок та щедрівок, народних пісень про Устима 

Кармелюка 

Вшануванням пам’яті одного з фундаторів подільського краєзнавства і першого 

українського дослідника  історії міста Плоскирова (Проскурова) Михайла Якимовича 

Орловського є заснування міської премії його імені у галузі історико-краєзнавчих 

досліджень. 

1. Хмельницька міська премія імені Михайла Якимовича Орловського (далі – 

премія) присуджується один раз на рік, починаючи з 2007 року, особі або особам, які 

відзначилися у галузі історико-краєзнавчих досліджень, зробили вагомий внесок у вивчення 

та дослідження історії міста Хмельницького, охорону та популяризацію пам’яток історії і 

культури.   

2. Для організації роботи з розгляду документів на кандидатів на здобуття премії 

утворюється рада з визначення кандидатів на відзначення міською премією імені Михайла 

Якимовича Орловського у галузі історико-краєзнавчих досліджень (далі – рада), яку очолює 

заступник міського голови.  

До складу ради входять керівники галузевих управлінь міської ради, депутати міської ради, 

відомі історики та краєзнавці міста. Члени ради беруть участь у її роботі на громадських 

засадах.  

3. Рада відповідно до покладених на неї завдань:  

- розглядає подання про присудження премії; 

- проводить відбір кандидатур на здобуття премії; 

- щороку готує та до 1 вересня вносить пропозиції виконавчому комітету міської ради щодо 

кандидата на здобуття премії.  

4. Основною формою роботи ради є засідання. Засідання ради проводить її голова або 

за дорученням голови ради - його заступник. Рішення ради про висунення кандидата на 

здобуття премії приймається закритим голосуванням більшістю голосів присутніх членів 

ради та фіксується у протоколі засідання ради.  

5. Організаційне забезпечення роботи ради здійснює управління культури і туризму 

міської ради.  

6. Кандидатури на здобуття премії висуваються установами  та організаціями всіх 

форм власності, краєзнавчими товариствами, вченими радами, громадськими організаціями,  

об’єднаннями громадян, які щорічно до 1 серпня подають управлінню культури і туризму 

міської ради такі документи: 

- характеристику кандидата на здобуття премії, у якій висвітлюються його досягнення 

(у разі висунення колективу – відомості про досягнення колективу) за підписом керівника, 

скріпленим печаткою; 

- список наукових праць з представленням найбільш відомих книг, статей, рукописів 

тощо, рецензії на праці; 

 

 

 



- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ( у разі висунення колективу 

– копію зазначеної довідки керівника колективу);  

- копію паспорта (у разі висунення колективу – копію паспорта керівника колективу).  

 7.Премія присуджується рішенням виконавчого комітету міської ради на основі 

протоколу ради про визначення кандидатів, що є підставою для здійснення виплат 

відповідної суми лауреату. Особі (керівнику колективу), якій присуджена премія, 

виплачується грошова винагорода у розмірі 2000 (дві  тисячі) гривень, а також вручається 

диплом лауреата.  

            8. Фінансування видатків, пов’язаних з нагородженням лауреатів, здійснюється за 

рахунок асигнувань, передбачених управлінню культури і туризму міської ради в міському 

бюджеті. 

9. Лауреат премії імені Михайла Якимовича Орловського у галузі історико –

краєзнавчих досліджень обирається почесним членом Хмельницького міського відділу 

Центру досліджень історії Поділля Інституту історії України НАН України або інших 

наукових та історико-краєзнавчих товариств, має право входити до складу редколегій 

історико-краєзнавчих видань, які готуються в місті.  

10. Диплом лауреата вручається міським головою або за його дорученням заступником 

міського голови під час святкування Дня міста. 


