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ПОЛОЖЕННЯ 
про присвоєння почесного звання 

“Заслужений працівник Національного університету  
біоресурсів і природокористування України” 

 
1. Загальні положення 

 
1.1. Положення розроблено на підставі Закону України “Про вищу освіту”; 

Закону України “Про освіту”; “Положення про національний заклад (установу) 
України”, затвердженого Указом Президента України № 451/95 від 16 червня 
1995 р.; Статуту Національного університету біоресурсів і природокористування 
України; Положення про вчену раду Національного університету біоресурсів і 
природокористування України. 
 

1.2. Положення затверджується рішенням вченої ради Національного 
університету біоресурсів і природокористування України. 
 

1.3. Присвоєння почесного звання “Заслужений працівник Національного 
університету біоресурсів і природокористування України” є колективним 
визнанням особливих заслуг працівника університету у розвитку та 
обслуговуванні матеріально-технічної бази. Метою присвоєння цього звання є 
використання досвіду кращих і заохочення інших працівників до плідної роботи 
на користь університету. 
 

1.4. Почесне звання “Заслужений працівник Національного університету 
біоресурсів і природокористування України” присвоюється вченою радою 
університету працівникам, які мають не менше ніж 30-річний (для чоловіків) і 25-
річний (для жінок) стаж бездоганної роботи в університеті та продовжують 
працювати в ньому. 
 

1.5. Почесне звання “Заслужений працівник Національного університету 
біоресурсів і природокористування України” присвоюється щорічно до 
1 вересня – Дня знань. 
 

1.6. Пропозиції щодо присвоєння почесного звання “Заслужений працівник 
Національного університету біоресурсів і природокористування України” 
подають вчені ради навчально-наукових інститутів, факультетів, директори 
відокремлених підрозділів університету за поданням вчених (педагогічних) рад і 
керівники підрозділів університету. Пропозиції повинні бути обґрунтованими і 
мати документальне підтвердження. 



2. Підстави для висунення кандидата на почесне звання “Заслужений 
працівник Національного університету біоресурсів і природокористування 

України” 
 

2.1. Авторство у впровадженні технологій збереження енергоносіїв, 
паливно-мастильних та будівельних матеріалів. 

2.2. Безаварійне забезпечення експлуатації автотранспорту, котелень, 
трансформаторних підстанцій, тепло-, водо-, газомереж та мереж 
електропостачання. 

2.3. Висока кваліфікація та якість виконання робіт. 
2.4. Високі досягнення в роботі, виконання особливо важливої роботи. 
2.5. Зразковий санітарний стан приміщень і закріпленої території. 
2.6. Державні почесні звання та нагороди за виробничу діяльність. 

 
3. Вшанування відзначених осіб 

 

3.1. Заслуженим працівникам Національного університету біоресурсів і 
природокористування України: 

• вручається диплом та нагрудний знак; 
• прізвища і фото заносяться до альбому “Заслужені працівники 

НУБіП України”, який зберігається в музеї історії НУБіП України; 
• встановлюється грошова надбавка у розмірі до 15% посадового окладу, 

що виплачується за рахунок коштів спеціального фонду в межах фонду оплати 
праці. Надбавка не встановлюється у разі присвоєння почесних звань України або 
відомчих відзнак, якими передбачено встановлення надбавки. 

3.2. Інформація про зазначену подію висвітлюється на офіційному сайті 
університету та у газеті “Університетський кур’єр”.  

 
 


