
  1

Затверджено 

Рішенням Правління 
Асоціації правників 
України 
від 22 березня 2011 року 

____________________ 

Президент  

Коннов С.В. 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про нагороду Асоціації правників України у галузі журналістики, 

літератури та мистецтва 
«PRAVISSIMO!» 

Положення про нагороду Асоціації правників України у сфері журналістики, літератури 
та мистецтва «Pravissimo!» розроблене на виконання статті 2 Статуту Всеукраїнської 
громадської організації «Асоціація правників України». 

 

1. Загальні положення 

1.1. Нагороду Асоціації правників України у сфері журналістики, літератури там 
мистецтва «Pravissimo!» (далі — «Нагорода») встановлено для щорічного нагородження 
журналістів, що готують статті, огляди, відео чи аудіо репортажі з юридичної тематики, 
інших осіб, які займаються літературною, художньою або іншою творчою діяльністю та 
присвячують її правничій тематиці. 

1.2. Метою нагородження є відзначення журналістів (інших творчих осіб), який у своїх 
творах висвітлюють актуальні питання юридичної практики та професії в Україні, 
сприяють підвищенню обізнаності громадськості про роботу правничих інститутів та 
зміцненню ролі правника у суспільстві. 

1.3. Нагорода не присуджується за роботи, які оприлюднені у спеціалізованих 
(юридичних) засобах масової інформації. 

1.4. Нагорода встановлюється у вигляді премії. Розмір премії встановлюється щорічно 
Президентом Асоціації правників України. 

2. Порядок висування робіт на присудження Нагороди 

2.1. На присудження Нагороди висуваються роботи, які оприлюднені в період з 1 січня 
по 31 грудня року, за який вручається Нагорода. 

2.2. Оголошення про початок підбору номінантів має бути оприлюднене Секретаріатом 
Асоціації правників України не пізніше 1 лютого року, наступного за роком, за який 
вручається Нагорода (у 2011 році кінцевим терміном оголошення про висування робіт 
на присудження Нагороди за 2010 рік є 1 квітня 2011 року). 
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2.3. Кінцевий термін висування робіт на присудження Нагороди – 1 квітня (у 2011 році 
– 1 травня). 

2.4. Зробити подання на присудження Нагороди може будь-який член Асоціації 
правників України, видавці, теле- та радіоорганізації або автор роботи. 

2.5. Кількість робіт, що висуваються на присудження Нагороди, не обмежується. 

2.6. Висування робіт на присудження Нагороди є безкоштовним. 

2.7. Подання щодо висування роботи на присудження Нагороди направляється до 
Секретаріату Асоціації правників України у письмовій або електронній формі 
(електронною поштою) з додаванням: для друкованих публікацій – оригіналу публікації 
(примірника друкованого засобу масової інформації, книги тощо), для аудіо- або відео 
творів – запису твору на DVD, для інших творів (зокрема картин або скульптур) – їхніх 
копій, фотографій тощо. 

2.8. Подання має містити прізвище, ім’я та по-батькові та контактні дані номінанта та 
особи, яка направляє подання (якщо вона не є автором). 

2.9. Подання передається на розгляд Номінаційної комісії лише після отримання згоди 
кандидата на присудження Нагороди (якщо роботу висунуто не автором або не 
власником авторських прав). 

2.10. Асоціація праників України зобов’язується не використовувати роботи, передані до 
Номінаційного комітету інакше, ніж для цілей визначення лауреата Нагороди. 

3. Номінаційна комісія 

3.1. Для визначення переможця Нагороди створюється Номінаційна комісія. 

3.2. Кількісний та персональний склад Номінаційної комісії затверджується Президентом 
Асоціації правників України. 

3.3. Після закінчення терміну висування робіт Номінаційна комісія на своєму засіданні 
розглядає запропоновані роботи. 

3.4. Номінаційна комісія визначає роботи, які можуть претендувати на отримання 
Нагороди, шляхом їхньої незалежної, професійної та неупередженої їх оцінки.  

3.5. При визначенні робіт, які можуть претендувати на отримання Нагороди, 
Номінаційна комісія має враховувати професійність та повноту висвітлення обраної 
тематики, неупередженість та незаангажованість автора, актуальність роботи та 
суспільний резонанс. 

3.6. Номінаційна комісія приймає рішення простою більшістю голосів членів 
Номінаційної комісії. 

3.7. Номінаційна комісія має до 15 квітня (у 2011 році – до 15 травня) запропонувати 
Правлінню Асоціації правників України на затвердження одну чи більше кандидатур 
номінантів (але не більше трьох).  

3.8. Якщо Номінаційна комісія пропонує кілька кандидатур, вона має визначити окремо 
кандидатури першого, другого та третього (якщо є) номінанта. Якщо кандидатуру 
першого номінанта Правлінням Асоціації правників України не затверджено, Правління 
Асоціації правників України голосує щодо кандидатури другого номінанта. У випадку, 
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якщо кандидатуру другого номінанта не затверджено, Правління Асоціації правників 
України голосує щодо кандидатури третього номінанта (якщо є). У випадку, якщо 
Правління Асоціації правників України не затвердить жодної кандидатури, в поточному 
році нагородження не відбувається  

4 Порядок вручення Нагороди 

4.1. Нагорода вручається лауреату особисто або його представникові в урочистій 
обстановці. 

4.2. Дата та місце вручення Нагороди визначається Президентом Асоціації правників 
України. 

4.3. Повідомлення про визначення лауреата та вручення Нагороди оприлюднюється у 
інформаційних ресурсах Асоціації правників України – на офіційному сайті, у Віснику 
Асоціації правників України та в інших засобах масової інформації. 

4.4. Лауреат Нагороди самостійно несе всі зобов’язання, які можуть виникнути перед 
податковими органами України у зв’язку  з отриманням Нагороди. 


