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ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ЩОРІЧНИХ РЕСПУБЛІКАНСЬКИХ 

ПРЕМІЙ імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА 
 
Для відзначення пам’яті великого українського поета, революціонера-

демократа Т. Г. Шевченка, а також для ще більшого сприяння дальшому 
розвиткові української радянської літератури, музики, образотворчого 
мистецтва, театру і кінематографії Рада Міністрів Української РСР 
постановляє: 

1. Встановити три щорічні республіканські премії імені Т. Г. Шевченка 
за видатні твори літератури, образотворчого мистецтва, музики, театрального 
мистецтва і кінематографії в розмірі по 2500 крб. кожна. Встановити, що 
разом з премією нагородженому вручається Диплом про присудження премії 
і золота нагрудна медаль лауреата премії імені Т. Г. Шевченка. 

2. Утворити Урядовий республіканський комітет по преміях імені 
Т.Г.Шевченка в кількості 25 чоловік, за поданням якого Рада Міністрів УРСР 
розглядає питання про присудження премій імені Т. Г. Шевченка і виносить 
відповідну ухвалу. 

3. Положення про Республіканські премії імені Т. Г. Шевченка 
затвердити. 

 
Голова Ради Міністрів Української РСР 
В. ЩЕРБИЦЬКИЙ 
 
Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР 
К. БОЙКО 
 



Затверджено 
Постановою Ради Міністрів УРСР 
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ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ПРЕМІЇ імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА 

 
1. Премії імені Т. Г. Шевченка присуджуються за високоідейні і 

високохудожні твори літератури, образотворчого мистецтва, музики, 
кінематографії та театральні вистави, які створені митцями республіки і 
здобули широке громадське визнання. 

Примітка: Премії імені Т. Г. Шевченка, як правило, не присуджуються 
повторно, а також не присуджуються за твори, автори яких одержали премії 
союзного значення. 

2. Висунення творів на здобуття премій імені Т. Г. Шевченка можуть 
провадити Академія наук УРСР та її інститути, вищі учбові заклади, 
правління спілок письменників, художників, композиторів, кінопрацівників, 
журналістів, театральне товариство, редколегії газет і журналів, а також 
колективи, збори трудящих, окремі особи. 

3. На здобуття премій імені Т. Г. Шевченка можуть бути висунуті твори 
літератури, образотворчого мистецтва, музики, кінематографії і театральні 
вистави, які стали відомими громадськості не пізніше, як за півроку до дати 
присудження премій – березня місяця кожного року. Твори, висунуті на 
здобуття премій імені Т. Г. Шевченка, можуть подаватися до Урядового 
республіканського комітету по преміях імені Т. Г. Шевченка протягом всього 
року. Список творів, висунутих на здобуття премії імені Т. Г. Шевченка, 
оголошується в республіканській пресі не пізніше, як за два місяці до дати 
присудження. 

4. Рішення Урядового республіканського комітету по преміях імені 
Т. Г. Шевченка затверджується Радою Міністрів УРСР і оголошується 
9 березня кожного року – в день народження великого поета. 

Особам, яким присуджено премію імені Т. Г. Шевченка, присвоюється 
звання «Лауреат премії імені Т. Г. Шевченка», вручається премія, Диплом і 
нагрудна золота медаль лауреата премії імені Т. Г. Шевченка. 

 
 


