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Рішенням зборів суддів  

Київського окружного 

адміністративного суду  

від 07.07. 2014 року № 7-4/14 

           

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про відзнаки Київського окружного адміністративного суду 

Це Положення відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус 

суддів» визначає підстави для нагородження відзнакою Київського окружного  

адміністративного суду, встановлює порядок її присвоєння, вручення та інші 

правила. 

I. Загальні положення 

1.1. Відзнаки Київського окружного адміністративного суду є формою 

заохочення працівників апаратів Київського окружного адміністративного суду 

за значний внесок у забезпечення правосуддя та розвиток адміністративної 

юстиції, зміцнення авторитету судової влади, високий професіоналізм, наукову 

(юридичну) діяльність, зразкове виконання службових обов’язків та сумлінну 

працю у системі адміністративної юстиції. 

1.2. Відзнаки встановлюються зборами суддів Київського 

окружногоадміністративного суду. 

 

2. Види відзнак та підстави нагородження ними 

2.1. Відзнаками Київського окружного адміністративного суду є: 

- Грамота Київського окружного адміністративного суду;  

- Подяка Київського окружного адміністративного суду. 

2.2. До нагородження відзнаками Київського окружного адміністративного 

суду можуть бути представлені працівники апарату суду, які пропрацювали в 

судовій системі адміністративної юстиції: 

- не менше ніж пів року – для відзначення Подякою Київського окружного 

адміністративного суду,  

 - не менше 1 року – для відзначення Грамотою Київського окружного 

адміністративного суду. 

2.3. Відзнаками Київського окружного адміністративного суду, як правило, 

відзначаються особи, які раніше заохочувалися відомчими відзнаками, а саме: 

2.3.1. працівники апарату Київського окружного адміністративного суду 

відзначаються Грамотою Київського окружного адміністративного суду в разі 

їх заохочення раніше Подякою Київського окружного адміністративного суду; 

2.3.2. працівники апарату Київського окружного адміністративного суду 

заохочуються: 

 - Подякою Київського окружного адміністративного суду — у разі, якщо 

пропрацювали в апараті суду не менш, ніж пів року; 

 - Грамотою Київського окружного адміністративного суду — у разі їх 

заохочення раніше Подякою Київського окружного адміністративного суду, а 

також якщо пропрацювали в апараті суду не менше 1 року. 



 

3. Порядок нагородження відзнакою Київського окружного 

адміністративного суду  

3.1. Подання про відзначення вноситься на розгляд голови Київського 

окружного адміністративного суду:  

- суддями Київського окружного адміністративного суду – стосовно 

помічників суддів; 

- керівником апарату Київського окружного адміністративного суду – 

стосовно працівників апарату суду та працівників структурних підрозділів 

апарату Київського окружного адміністративного суду; 

3.2. У поданні про відзначення наводиться стисла характеристика ділових, 

особистих та професійних якостей особи, дані про її конкретні заслуги і трудові 

досягнення. 

3.3. Про відзначення Грамотою Київського окружного адміністративного 

суду чи Подякою Київського окружного адміністративного суду видається 

наказ голови Київського окружного адміністративного суду. 

3.4. Вручення Грамоти чи Подяки Київського окружного 

адміністративного суду здійснюється в урочистому порядку головою 

Київського окружного адміністративного суду або за його дорученням іншою 

посадовою особою. 

3.5. Належне оформлення Грамоти Київського окружного 

адміністративного суду та Подяки Київського окружного адміністративного 

суду здійснюється працівником кадрової служби Київського окружного 

адміністративного суду. 

3.6. Відомості щодо заохочення працівників Грамотою Київського 

окружного адміністративного суду або Подякою Київського окружного 

адміністративного суду вносяться до трудових книжок із зазначенням дати та 

номеру наказу.  

 

 

 


