
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
46021 м.Тернопіль, вул. М.Грушевського, 8, тел: (0352) 52-23-53, факс: (0352) 25-27-28, e-mail: toblosvita@ukrpost.ua

Про нагородження грамотою 
департаменту освіти і науки 
Тернопільської обласної 
державної адміністрації

Відповідно до пунктів 5.47 і 10.13 Положення про департамент освіти і 
науки обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови 
обласної державної адміністрації від 08 квітня 2013 року №134-од, з метою 
вдосконалення порядку нагородження грамотами департаменту освіти і науки 
Тернопільської обласної державної адміністрації, визначення їх обґрунтованої 
кількості та зменшення бюджетних витрат, пов'язаних із нагородженням

Н А К А З У Ю :

1. Затвердити вимоги до нагородження грамотою департаменту освіти і 
науки Тернопільської обласної державної адміністрації та визначити перелік 
документів для нагородження зазначеною грамотою (додаток).

2. Документи, подані з порушенням цим вимог, розглядатися не будуть.
3. Визнати таким, що втратив чинність наказ управління освіти і науки 

облдержадміністрації від 21.09.2005р. №342 «Про затвердження положення про 
нагородження грамою управління освіти і науки Тернопільської обласної 
державної адміністрації».

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Н А К А З
0$ 20 № р .

м.Тернопіль
№

Директор департаменту

Давибіда Л.Б. 
Вітер В.О.

mailto:toblosvita@ukrpost.ua


Додаток
до наказу департаменту освіти і науки 

обласної державної адміністрації 
від ..03”02. 2015р . № 26

ВИМОГИ
до нагородження грамотою департаменту освіти і науки 

Тернопільської обласної державної адміністрації

1. Грамотою департаменту освіти і науки Тернопільської обласної 
державної адміністрації (далі -  грамота) — нагороджуються педагогічні, 
наукові та науково-педагогічні працівники, державні службовці, колективи та 
працівники підприємств, установ, організацій, що належать до сфери 
управління департаменту освіти і науки облдержадміністрації, інші працівники 
сфери освіти, які зробили вагомий внесок у розвиток галузі освіти і науки, 
мають стаж роботи у зазначеній сфері не менше одного року та раніше були 
відзначені місцевими органами виконавчої влади, керівниками вищих 
навчальних закладів, за вагомий внесок у розвиток освіти і науки, багаторічну 
сумлінну працю, високий професіоналізм, високі виробничі та наукові 
досягнення, плідну наукову, науково-педагогічну та педагогічну діяльність, 
успіхи у виховній, навчальній, навчально-виховній, навчально-виробничій 
роботі, організації наукового і методичного забезпечення навчальних закладів 
та установ освіти, ефективне керівництво закладами та установами освіти, 
особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та наукових 
кадрів, впровадження сучасних методів навчання і виховання молоді, 
підвищення кваліфікації, активну громадську діяльність.

Нагороджені грамотою знову можуть бути удостоєні цієї ж нагороди за 
нові заслуги, але не раніше ніж через рік.

2. Клопотання про нагородження грамотою порушується, як правило, 
трудовим колективом, де працює особа, або їх колегіальним органом 
управління. Висунення кандидатур здійснюється гласно.

Подання про нагородження вносять директору департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації відділи освіти районних державних адміністрацій, 
управління освіти і науки Тернопільської міської ради, управління освіти 
Чортківської міської ради, обласна рада профспілки працівників освіти і науки, 
керівники закладів освіти обласного підпорядкування, професійно-технічних та 
вищих навчальних закладів.

До подання додаються: завірена копія особової картки працівника 
( форма П-2) та інформація про виробничі, наукові та інші досягнення особи, 
що представляється до нагородження.

Документи подаються у департамент освіти і науки облдержадміністрації 
не пізніше, ніж за тиждень ( сім днів) до запланованої дати нагородження.



За достовірність відомостей, зазначених у документах, дотримання 
строків їх подання відповідає керівник, який вносить пропозицію щодо 
нагородження.

3. Про нагородження грамотою видається відповідний наказ департаменту 
освіти і науки обласної державної адміністрації.

4. Вручення грамоти проводиться в урочистій обстановці, як правило, 
директором департаменту освіти і науки облдержадміністрації або за його 
дорученням начальниками (завідувачами) відділів освіти райдержадміністрацій, 
управління освіти і науки Тернопільської міської ради, управління освіти 
Чортківської міської ради.

5. Про нагородження грамотою у трудовій книжці нагородженого робиться 
відповідний запис.


