
 

 
 

 

Додаток  

до рішення № 5 засідання Керівної Ради 

ГС “Світовий конгрес українських юристів” 

від 21 грудня 2020 р.  

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про нагороди у 

Світовому конгресі українських юристів 

1. Загальні положення 

1.1. Громадська спілка “Світовий конгрес українських юристів” (далі – 

ГС “СКУЮ”, Громадська спілка та/або Світовий Конгрес) відзначає 

нагородами ГС “СКУЮ”, а також представляє до нагородження державними 

нагородами та відзнаками за заслуги у державотворенні, вагомий внесок у 

розвиток юридичної освіти, науки і практики, активну участь у роботі 

Світового Конгресу, плідну співпрацю з Громадською спілкою. 

1.2. Представляються до нагородження державними нагородами та 

відзнаками політичні і державні діячі, видатні юристи: науковці, викладачі і 

практики. Відзначаються нагородами Світового Конгресу, окрім 

вищезазначених осіб, індивідуальні і колективні члени ГС “СКУЮ”, а також 

активісти і партнери Громадської спілки.  

1.3. У випадку клопотання про нагородження організації, установи і 

підприємства надсилають до Секретаріату ГС “СКУЮ” такі документи: заява 

про представлення до нагородження (додаток 1); рішення керівного органу 

юридичної особи про нагородження (у формі, що використовується 

юридичною особою); нагородний лист (за формою, затвердженою Комісією 

державних нагород та геральдики при Президентові України); характеристика 

особи (у довільній формі).  

1.4. Рішення про представлення до нагородження державними 

нагородами, відзначення нагородами ГС “СКУЮ” приймаються президентом 

ГС “СКУЮ” за поданням і на підставі висновку Номінаційного комітету. 

1.5. Нагородження відбувається, як правило, в обстановці урочистості і 

широкої гласності. 

 



2. Представлення до нагородження державними нагородами  

 2.1. Представлення до нагородження державними нагородами та 

відзнаками здійснюється громадською спілкою “Світовий конгрес 

українських юристів” відповідно до законодавства України і в порядку, 

установленому органами державної влади, з урахуванням досягнень особи, а 

також вимог до освіти, стажу роботи, інших необхідних цензів. 

 2.2. Після прийняття відповідного рішення президентом ГС “СКУЮ” 

подання і матеріали для нагородження державними нагородами надсилаються 

до Офісу Президента України, а пропозиції про заохочення подяками, 

почесними грамотами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 

інших органів державної влади – до державного органу, перед яким 

порушується відповідне клопотання. 

3. Нагороди Світового конгресу 

3.1. “ЗОЛОТА ВІДЗНАКА” – найвища нагорода Світового Конгресу, 

якою відзначаються фізичні особи: політичні і державні діячі, відомі юристи, 

індивідуальні члени та активісти ГС “СКУЮ” за особисті видатні досягнення 

в області законотворчої діяльності і державного будівництва, освіти, науки, 

пропаганди юридичних знань, практичного застосування права і 

правозахисту; активну участь у суспільному житті, становленні правової 

держави та реальному втіленні принципу верховенства права. 

Особі, що удостоєна найвищою нагородою, вручається нагрудний знак і 

посвідчення встановленого зразка із внесенням відповідного запису до Книги 

нагороджень громадської спілки “Світовий конгрес українських юристів” 

згідно з додатком 2. 

3.2. “ПОЧЕСНА ГРАМОТА” – найвища нагорода Світового Конгресу, 

якою відзначаються колективні члени та організації-партнери ГС “СКУЮ” 

(юридичні особи) за активну участь в роботі по консолідації юристів 

українського походження, організаційному зміцненню ГС “СКУЮ”, вагомий 

внесок у розбудову правової системи України, розвиток юридичної освіти, 

науки і практики.  

3.3. “ГРАМОТА” – нагорода Світового Конгресу, якою відзначаються 

індивідуальні члени та активісти СКУЮ (фізичні особи), а також колективні 

члени і організації-партнери ГС “СКУЮ” (юридичні особи) за активну участь 

в роботі Громадської спілки, вагомий внесок у розбудову правової держави, 

зміцнення законності і правопорядку, розвиток юридичної освіти, науки і 

практики.  

3.4. “ПОЧЕСНИЙ ЧЛЕН СКУЮ” – звання Світового Конгресу (далі – 

Звання), яке присвоюється індивідуальним членам ГС “СКУЮ” (фізичним 



особам), а також колективним членам ГС “СКУЮ” (юридичним особам) за 

активну роботу у Громадській спілці, проведення спільних заходів, що 

сприяють розбудові правової держави, зміцненню законності і правопорядку, 

розвитку юридичної освіти, науки і практики.  

3.5. “ПОДЯКА ПРЕЗИДЕНТА СКУЮ” – заохочення Світового 

Конгресу (далі – Подяка), яким відзначаються індивідуальні члени та 

активісти ГС “СКУЮ” (фізичні особи), а також колективні члени і організації-

партнери ГС “СКУЮ” (юридичні особи)  за активну роботу у Громадській 

спілці і вагомий внесок у розбудову правової держави. 

3.6. Особам, що удостоєні нагородами, званнями і подяками відповідно 

до пунктів 3.2., 3.3., 3.4., 3.5.  вручається диплом встановленого зразка із 

внесенням відповідного запису до Книги нагороджень громадської спілки 

“Світовий конгрес українських юристів” згідно з додатком 2. 

3.7. Виготовлення нагород і відзнак ГС “СКУЮ” здійснюється за 

рахунок надходжень до бюджету громадської спілки у вигляді внесків та/або 

добровільних пожертв чи благодійної допомоги. 

У кожному конкретному випадку Номінаційний Комітет приймає 

рішення про компенсацію витрат на виготовлення нагороди за рахунок 

суб’єкта нагородження. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1 

до Положення про нагородження 

у громадській спілці “Світовий 

конгрес українських юристів” 

 

 

Секретаріат громадської спілки 

“Світовий конгрес українських 

юристів” 

                                                                         ______________________________ 
                                                                                                         (найменування установи – суб’єкта подання)  

                                                                         ______________________________ 
                                                                                 (адреса, телефон, електронна пошта) 

                                                                         ______________________________ 

 

З А Я В А 

про представлення до нагородження 

 

 Просимо розглянути клопотання про представлення до нагородження  

__________________________________________________________________ 
          (ПІБ для фізичної, найменування для юридичної особи, що представляється до нагородження) 

відзнакою (нагородою) ______________________________________________ 
                                                                                        (найменування нагороди, відзнаки) 

громадської спілки “Світовий конгрес українських юристів” (або 

найменування державного органу, що здійснює нагородження) за 

__________________________________________________________________ 
                                                  (формулювання підстав для нагородження)  

на підставі рішення (ухвали, постанови, наказу тощо) 

__________________________________________________________________ 
                                                     (найменування установи, що ухвалила рішення) 

згідно з додатками до заяви. 

 
Додатки на ____ аркушах: 

1. Рішення керівного органу юридичної особи про нагородження – на ____ арк. 

2. Нагородний лист – на ____ арк.   

3. характеристика особи – на ____ арк. 

Дата 

Найменування посади                             _______________________ ПІБ 
                                                                                                                       (підпис) 

М.П.     

 



                                                                                        

Додаток 2 

до Положення про нагородження 

у громадській спілці “Світовий 

конгрес українських юристів” 

 

 

 

КНИГА НАГОРОДЖЕНЬ* 

громадської спілки “Світовий конгрес українських юристів” 

 

 

 

№ 

за/п 

 

ПІБ 

нагородженого 

 

Посада 

нагородженого 

Номер, дата 

наказу 

президента 

Дата 

отри-

мання 

 

Особистий 

підпис 

І. “ЗОЛОТА ВІДЗНАКА” 

      

      

ІІ. “ПОЧЕСНА ГРАМОТА” 

      

      

 

*Книга нагороджень заповнюється за розділами відповідно до нагород, 

передбачених Положенням. 

 

 

 

 

 

 

 


