
       ЗАТВЕРДЖЕНО 

       Наказ голови Івано-Франківського 

апеляційного суду 

 від 28.11.2018 №43-од 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про заохочувальні відзнаки 

Івано-Франківського апеляційного суду 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Це Положення визначає підстави для заохочення відзнаками Івано-

Франківського апеляційного суду (далі – апеляційний суд), встановлює 

порядок їх вручення та інші правила. 

1.2. Заохочувальними відзнаками апеляційного суду є: 

- Подяка  

- Почесна грамота  

1.3. Подякою відзначаються: 

1.3.1. Судді, звільнені з посади або повноваження яких припинені та 

працівники апарату апеляційного суду, судді, звільнені з посади або 

повноваження яких припинені та працівники апаратів місцевих загальних 

судів Івано-Франківської області за сумлінне виконання службових 

обов'язків, високий професіоналізм, та значний внесок у забезпечення 

захисту прав і свобод громадян 

1.3.2. Інші особи за особистий внесок у діяльність та розвиток органів 

судової влади. 

1.3.3.  До відзначення Подякою можуть бути представлені працівники, які 

пропрацювали в зазначених органах не менше одного року. 

1.4. Почесною грамотою нагороджуються: 

1.4.1. Судді, звільнені з посади або повноваження яких припинені та 

працівники апарату апеляційного суду, судді, звільнені з посади або 



повноваження яких припинені та працівники апаратів місцевих загальних 

судів Івано-Франківської області за багаторічну сумлінну працю, зразкове 

виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, значний внесок у 

зміцнення стану організаційного забезпечення діяльності судів, значний 

внесок у забезпечення захисту прав, свобод та законних інтересів людини і 

громадянина, інтересів держави на засадах верховенства права, зміцнення 

авторитету судової влади. 

1.4.2. Інші особи за особистий внесок у діяльність та розвиток органів 

судової влади. 

1.4.3. До нагородження Почесною грамотою можуть бути представлені 

працівники, які пропрацювали  в системі судової влади не менше десяти 

років.  

1.4.4. До нагородження Почесною грамотою можуть бути представлені 

працівники органів судової влади без вимог до стажу роботи у виняткових 

випадках. 

 

2. Порядок представлення до заохочувальних відзнак апеляційного суду 

 

2.1. Висунення кандидатур для відзначення (нагородження) заохочувальними 

відзнаками апеляційного суду здійснюється гласно, як правило, у трудовому 

колективі, де працює особа, яка представляється до відзначення 

(нагородження), або за ініціативою голови чи керівника апарату суду. 

2.2. Подання про відзначення (нагородження) заохочувальними відзнаками 

апеляційного суду вноситься на ім’я Голови апеляційного суду заступниками 

голови апеляційного суду, секретарями судових палат апеляційного суду – 

щодо суддів апеляційного суду, звільнених з посади або повноваження яких 

припинені, керівником апарату апеляційного суду – щодо заступника 

керівника апарату апеляційного суду та працівників апарату апеляційного 

суду, головами місцевих загальних судів Івано-Франківської області – щодо 



суддів, звільнених з посади або повноваження яких припинені та працівників 

апаратів місцевих загальних судів Івано-Франківської області. 

2.3. Подання з нагоди державного, професійного свята, ювілею, іншого 

урочистого заходу вноситься на розгляд не пізніш ніж за 14 днів до 

відповідної події (дня проведення урочистого заходу). 

2.4. У поданні зазначаються характеристика ділових, особистих та 

професійних якостей, дані про особливі заслуги та досягнення особи, яку 

пропонується представити до нагородження. 

2.5. До подання голів місцевих загальних судів Івано-Франківської області   

додається біографічна довідка особи, яка представляється до відзначення 

(нагородження). 

2.6. Про відзначення  (нагородження)  працівників  заохочувальними 

відзнаками апеляційного суду видається наказ голови апеляційного суду. 

 

3. Порядок вручення заохочувальних відзнак апеляційного суду 

 

3.1. Заохочувальні відзнаки апеляційного суду вручаються в урочистій 

обстановці Головою апеляційного суду або за його дорученням заступниками 

голови апеляційного суду, головами місцевих судів загальної юрисдикції (за 

місцем роботи нагородженої особи). 

3.2. Вручення заохочувальних відзнак апеляційного суду, як правило, 

приурочується до загальнодержавних свят, урочистих подій, ювілейних дат. 

3.3. В особовій справі та трудовій книжці особи, відзначеної (нагородженої)  

заохочувальною відзнакою апеляційного суду, робляться відповідні записи із 

зазначенням дати і номера наказу. 

3.4. Повторне заохочення Подякою може бути не раніше ніж через два роки,  

нагородження Почесною грамотою – не раніше ніж через три роки. 

 

 

 



ОПИС 

ескізу заохочувальної відзнаки  

Івано-Франківського апеляційного суду –  

Подяки Івано-Франківського апеляційного суду 

 

 Бланк Подяки апеляційного суду виготовляється на розташованому 

горизонтально паперовому носії, який має розмір 210 х 297 мм.   

 Площина бланка світло-блакитного кольору, лівий бік обрамлений 

символічною блакитно-жовтою стрічкою. У верхній третині аркуша, зліва, 

розміщено зображення офіційної символіки апеляційного суду. По центру 

напис - «ПОДЯКА». Нижче передбачено поле для розміщення прізвища, 

імені та по батькові нагородженого, його посади, а також витяг з наказу.  

 У нижній частині аркуша у два рядки розташовуються написи: «Голова 

Івано-Франківського апеляційного суду», місце для підпису, що 

засвідчується гербовою печаткою,  місце для розшифрування підпису.  

 У правому нижньому куті - «Наказ від «__»______ 20__р. № _____  ».  

 Всі написи синього кольору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕСКІЗ 

заохочувальної відзнаки  

Івано-Франківського апеляційного суду – 

Подяки Івано-Франківського апеляційного суду

 



ОПИС 

заохочувальної відзнаки  

Івано-Франківського апеляційного суду – Почесної грамоти 

Івано-Франківського апеляційного суду 

 

 Бланк Почесної грамоти Івано-Франківського апеляційного суду 

виготовляється на розташованому горизонтально паперовому носії , який має 

розмір 297 х 210 мм.  

 На всій площині бланка нанесена захисна сітка блакитного кольору, 

лівий і правий бік обрамлений символічною блакитно-жовтою стрічкою. 

 У лівій частині Почесної грамоти розміщено зображення офіційної 

символіки апеляційного суду.  

 Зверху в центрі в синіх тонах – напис: "ПОЧЕСНА ГРАМОТА"; в 

коричневих тонах - напис: "Нагороджується". Нижче прізвище, ім’я, по 

батькові особи, яка нагороджується, її посада, витяг з наказу. 

 У нижній частині бланка – місце для підпису Голови апеляційного 

суду, що засвідчується гербовою печаткою, місце для розшифрування 

підпису. 

 Нижче ліворуч – дата та номер наказу про нагородження Почесною 

грамотою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЕСКІЗ 

заохочувальної відзнаки  

Івано-Франківського апеляційного суду – Почесної грамоти Івано-Франківського апеляційного суду

 


