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1. Загальні положення
1.1. Положення розроблено відповідно до чинного законодавства з 

метою відзначення кращих працівників Державного університету економіки і 
технологій (далі -  Університет) за значні особисті досягнення в реалізації 
державної політики в галузі національної освіти, особистий внесок у 
підготовку висококваліфікованих спеціалістів та наукових кадрів, навчання і 
виховання студентської молоді, плідну науково-педагогічну діяльність, 
значні досягнення в наукових дослідженнях, за багаторічну сумлінну працю, 
високі досягнення у науково-педагогічній роботі, зразкове виконання 
посадових обов'язків та у зв'язку з державними, професійними святами, з 
нагоди ювілейних днів народження.

1.2. Відзнаками Університету є:
□ Почесна грамота Університету;
□ Грамота Університету;
□ подяка ректора Університету.

1.3. Нагородження заохочувальними відзнаками Університету 
здійснюється послідовно, починаючи з подяки. Нагородження відзнакою 
вищого рівня можливе не раніше, ніж через 1 рік після нагородження 
відзнакою попереднього ступеня.

1.4. Нагородження заохочувальними відзнаками Університету 
здійснюється:

□ за значні досягнення в реалізації державної політики в галузі 
національної освіти, навчання і виховання студентської молоді;

□ за багаторічну сумлінну працю в Університеті, зразкове виконання 
посадових обов’язків, високі досягнення в науково-педагогічній роботі та 
професіоналізм;

□ особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та 
наукових кадрів;

□ упровадження сучасних методів навчання і виховання студентської 
молоді;

□ плідну науково-педагогічну діяльність, значні досягнення в наукових 
дослідженнях;

□ з нагоди професійного свята -  Дня працівників освіти;
□ з нагоди Дня науки;
□ з нагоди святкування ювілейної дати від дня народження особи, що 

подається до нагородження заохочувальною відзнакою Університету. 
Уперше вони відзначаються у день п ’ятдесятиріччя з дня народження, 
наступні відзначення проводяться не раніше, ніж через 10 років.

1.5. Працівники, до яких були застосовані дисциплінарні стягнення, 
протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення не можуть бути 
нагороджені заохочувальними відзнаками Університету (ст. 151 КЗпП 
України).

2. Порядок представлення до нагородження
2.1. Подякою ректора Університету, як правило, відзначаються 

працівники, які мають стаж роботи в Університеті не менше одного року.
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Грамотою Університету відзначаються працівники, які раніше були 
заохочені подякою і мають стаж роботи в Університеті не менше двох років.

Почесною грамотою Університету відзначаються працівники, які раніше 
були нагороджені Грамотою Університету.

2.2. Висунення кандидатур на нагородження заохочувальними 
відзнаками Університету здійснюється гласно, як правило, у трудовому 
колективі структурного підрозділу, де працює особа, яку представляють до 
заохочення.

2.3. Клопотання про нагородження заохочувальними відзнаками 
Університету подається ректору Університету керівником структурного 
підрозділу або виборним органом відповідної профспілкової організації не 
пізніше, ніж за 1 місяць до дати нагородження. Клопотання керівника 
структурного підрозділу узгоджується з профспілковою організацією.

2.4. У клопотанні вказуються:
-  прізвище, ім'я та по батькові особи із зазначенням посади;
-  подія, до якої пропонується відзначення;
-  вид відзнаки;
-  заслуги, за які пропонується відзначення (високі досягнення в 

науковій, навчально-методичній, виховній, навчальній, спортивній, 
культурно-масовій та громадській роботі; високі досягнення у виробничій 
діяльності тощо);

-  стаж роботи в Університеті;
-  відомості про попередні відзнаки і заохочення та копії цих 

документів.
2.5. У разі позитивного рішення про заохочення працівника відділ кадрів 

готує наказ про відзначення та оформлює грамоти зразки яких виготовлені 
відповідно до затвердженого паспорту стандартів. Технічне забезпечення 
оформлення бланків грамот здійснює відділ кадрів та канцелярія 
Університету.

2.6. За особливі трудові заслуги працівники Університету 
представляються до нагородження державними нагородами, державними та 
відомчими відзнаками (ЗУ «Про державні нагороди України», Указ 
Президента України «Про почесні звання» від 29.06.2001 №476/2001, Наказ 
МОНУ від 30.07.2013 № 1047 «Про затвердження Положення про відомчі 
заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України» та ін.).

Документи для представлення до нагородження надаються з 
дотриманням вимог та в терміни, встановлені нормативними актами.

Клопотання про нагородження та витяг із протоколу засідання трудового 
колективу структурного підрозділу (кафедри, факультету, навчально- 
наукового інституту) подається ректору Університету. Кандидатури на 
нагородження розглядаються і затверджуються Вченою радою Університету.
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3. П орядок нагородж ення заохочувальними відзнаками
У ніверситету

3.1. Вручення Почесної грамоти Університету, Грамоти Університету, 
оголошення подяки ректора Університету проводиться в урочистій 
обстановці ректором Університету або за його дорученням одним із ректорів 
Університету.

3.2. У трудовій книжці працівника робиться відповідний запис із 
зазначенням дати і номера наказу.

4. П рикінцеві положення
4.1. Особи, нагороджені заохочувальними відзнаками Університету, 

повинні дбайливо ставитися до їх збереження. У разі втрати (псування) 
нагороди її дублікат не видається.

4.2. За бажанням працівника в його особовій справі можуть зберігатися 
копії документів про заохочення інших підприємств, установ, організацій, 
органів місцевого самоврядування тощо.

4.3. У випадку внесення змін до законодавства України це Положення 
приводиться у відповідність до законодавства.

4.4. Зміни та доповнення до Положення затверджуються в тому самому 
порядку, що й саме Положення.
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