
MIHICTEPCTBO

KraiB

llpo siaoru.ri saoxouyea,rrrni
siAsuaKu MiuicrepcrBa 3

rr rrraHb crpareriqHrrx ra.ny:efi
rrpoM r{cJroBocri Yrcpaiuu

BilnosiaHo Ao crarri 2 Yxazy Ilpesra4eura Vxpainz niA 30 rpanua 2012 poKy
J\b 365 dlpo eiAo\,{.{i 3aoxorryBamsi ni4suaxu>> (si suiuawvr), ryrlK'ry 8 lloroxeHuq
rpo Miuicrepcrno 3 nHraHb crpareriuuux rany:efi rpoMl4anoBocri Vrpaiuz,
3arBepA)KeHoro rrooraHoBoro Ka6iuery MiHicrpin Vxpainu nit 07 nepecn s 2020 poKy

J\lb 819 (:i srrainavru), 3 Meroro BcraHoBJreHHq siAor\a.{Hx 3aoxor{yBaJlbH}Ix niAsrrax

Minicrepcrna 3 rrr.rraHb crpareriuHrzx ra.rry:eff rpoMl4cJlonoc'ri VxpaiHra ra
Br{3Har-reHH, rropsAxy ix 3acrocyBaHH,

HAKA3YTO:

1. VcrauoBtrrv raxi siAol,r.ri saoxovyeanrui eiqsuaru MiHicrepcrBa 3 III,ITaHI

crp areriuHrrx ranys e fi uporrar4 cJro B o cri Vxpaiun :

floAsxa MiuicrepcrBa 3 rrr{raHb crpareriuHr4x rany3eft npour.rcronocri Vxpairrr;
fpairaora Minic'repcraa 3 trr4TaHb crparerivuux rary:efi npoMucnonocTi

Yxpainrz;
Ilo.recHa rpaMora MiuicrepcrBa 3 rruraHb crparerivHr,rx rany3efr npour,rcronoc'ri

Yxpaiura;
HarpyAHHfi sHax <3uax no[raHr4));
HalpyAHHfi sHar <3a 5e:AoraHHy rpaqrc).

2. 3arnepavrpr raxi, qo AoAarorbcq:
IloroNeHnq npo siloiuqi 3aoxorryBamni ni4snaxz MiHicrepcrBa 3 rraTalrr)

crparerivHlrx raJry:efi npouncJroBocri Vxpaina;
Ecxis eiAoNaqoi 3aoxorryBaruuoi ni4suaxz - IIoAqKa MiHicrepcrBa 3 rHraIrI,

crp are ri vHr4x ranysefi np onaucJroBo cri Vxp ainra ;
Ecr<is eiAoNa.{oi 3aoxoqyBamuoi BiAguaxu - fpanaoTz MiuicrepcrBa 3 rrr4ra}rb

crp areri vHr.rx ranyseff np ouprcJroBo cri Vxp aiun ;

Ecxis eiAoNa.{oi 3aoxor{yBalrsoi ni4:uaxu - Iloqecuoi rpauoru Mir-ric'repcrBa 3

rrr4TaHb crpareriuHr4x ranyseft nponarcnoBocri YxpaiHz;
Ecxis ni4ovruoi 3aoxor{yBarsuoi niAsHaxu MiuicrepclBa 3 rrr,rrar{b clpareriuunx

rarysefi npoMr4cnonocri VxpaiHz - HarpyAHoro 3HaKa <<3sax rrouaHr,r));
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Ecxis niAoNa.roi 3aoxor{yBarrHoi siAsHaKra MiuicrepcrBa 3 IIHTaI{I crparerivuax
rany:efi npoMr{cnosocri Vxpainu - HarpyAHoro 3HaKa <3a SesAoraHHy npaqlo).

3. Iopuaur{HoMy Ae[apraMeHTy sa6esue.{vrz roIaHH, qboro HaKa3y I{a

Aepx(aBHy peecrpaqiro Io Miuicrepcrna rocruuii Yxpaiuu B ycraHoBJIeHoMy

rrop.rAKy.

4. [euapraMeHry s xonryuircaqiftuoi norirrzxpr ra oprauisaqiiiHoro sa6esueqeHrlq
sa6esnequrn onpvnro.qHeHH, rlboro HaKa3y ua oSiqifrHoMy ne6cafr'ri Miuicrepc'rBa 3

rrr.rraHb c'rpareriuHux raJrysefi nponar4cJr oBocri Yxp aiuu.

5. I-{efi HaKa3 ualwpae.{uHuocri 3 AH.,r fioro o$iqifiuoro ony6rirynaunr.

6. KourpoJrb 3a BHKoHaHHTM rlboro HaKa3y froKlracla Ha Aepx(aBlloro ceKperap,
Oneuy CIIIPIHY.

Miuicrp flaruo PrII;IKIII



3ATBEPA}ItEHO
Haxa: MiuicrepcrBa 3 IIH'rauI)

crpa'reriuuzx ralry:eii
rrpoMr{cnosocri Yxpair rra

2022 poxy j\b

IIOJIOXEHHfl
upo nigouqi :aoxorryBarbui niAsnarcn MiuicrepcrBa 3 rluraHL

crpareriuHlrx raJrysefi upourlrcJloBocri Yrcpairrr.r

I. 3ara;rrui noloxcellHq

1. Ue [Ioro>xeHHq B[3Harrae nopqAoK nirsHaqeHHq niAoNa.{aN{H

3aoxor{yBaJrbHr,rMr4 ni4:uaxauu Miuicrepc'rna 3 rrrrraHb c'rpa'reriuuzx rary:efi
rrpoMrcnonocri Yxpaiuur (.4ani - nilovr.{i 3aoxorryBarrrii nigsuaxa).

2. 3 ueroro 3aoxoqeHH.rr ra nig:uaqeuHq oco6acrax rpyAoBl4x Aocflrlrelrb y
npo$ecifiuifi, cryxSosifi 4ixmuocri, sa 6eg.(orasuy cnyrx6y ra ocoSrnsi sacr),ru niA
qac Br4KoHaHH.rr cryx<5onux oSoe'rrsxir npaqinrraxin Mirric'repcrna 3 rHraI{I,
crpareri.ruux rany:efi npoMr4cnosocri Vxpainu (azuri npaqinuuxu
Minc:rpa:rernporray) i npaqiaHuxiB ui4uprzencre, ycraHoB ra opraui:aqiil, uo
HaJrexarb Ao c$epa ynpaeniunq MiHicrepcrBa 3 rurraHb crpa'reriuunx ra.uyseu

rrpoMl,tcnosocri Vxpaiura (aa"rri - npaqinHnxz ni4npr4eMc'rB, ycraHoB ra opraui:aqifi),
ycraHoBnrororbc.rr raxi ninol,l.{i saoxouyeanrui ni4:uaxu:

IIoAsra MinicrepcrBa 3 rrHTaHb crparerivHux ranyseft nportar4cJroBocri Vxpaiura
(lani - Ilo4xxa), Onrac -f,xoi HaeeAeHo y AoAarKy 1 Ao rlroro floro>xeurra;

fparvrora MinicrepcrBa 3 rrHTaHb crpareriuHr4x rany3efi npovrucroeoc'ri Vxpairra
(aani - fpauora), Ounc qxoi HaseAeHo y AoAarKy 2 Ao rrr,oro Iloro>xeuux;

Iloqecua rpaMora MirricrepcrBa 3 rrHTaHb c'rpareriuHr{x rany3efi npouucronocri
Yxpaiuu (aani - lloqeclra rpaMora), Onuc sxoi HaBeAerro y AoAarKy 3 ao Llboro
rloroNeHur;

Harpynl{I4fi sHax <3uax norxaHr4)), Onuc sKoro }raBeAeHo y AoAarKy 4 lo llboro
IloroNesux, Ecxi: 'ra Onnc nocni4ueHHq Ao qKoro HaBeAeHo y Ao.qarKax 5 ra 6
Ao rlboro floro>xeuux;

HarpyAHplfi sHaIt <3a SesroraHHy npaqrc)), Onzc .sKoro HaBeAer{o y lto1a'rxy 7
Ao Ilboro floroxesux, Ecxia ra Onuc noceiA.reHH.rr /{o .trKoro HaBereHo y ztola'rxax 8

ra 9 Ao rlboro floroxenuq.
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3 . B iaoNr.rr4Mu 3 aoxorryBanbHulllr siAsH axaMr4 n i4: nau alorb cr :

Ilo4rxorc, fpauororc -- npaqinHaru Mirrcrparerrponay, ni4npl4eMcrB, ycralloB
ra opraui:aqifi;

Ilo.recHoro rpaMororo - npaqienrar<a Mincrparer[por,ry, ni4nprleMcrB, yclalroB
ra opraHieaqifi, sxi Ndarorb crax po6orz a Miucrparer[poMi, ua ni4npuenacrni, R

ycrauoni, opraui:aqii niAnosiAuo ue MeHrrre uiN oArzrr pix 'ra .sKr4x pauiure 6yro
ei4auaueuo florgxorc a5o fpanaororc;

HarpyAHrrM 3HaKoM <3uax [o[raHr4)) npaqinrrnxa Mincrpa'rernpoMy, rxi
Malorb crax( po6orv n MincrparerrrpoMi se uesure Hi>r'rptt poKI4 ra flKHx pauittte
6yno ni4sHaueuo lloqecuoro rpaMororo;

Harpy/lHr4M 3Har(oM <3a 6esAoraHuy rrparuo)) - npaqinrrvKvt Minc'rparerrpoMy,
sxi prarorb crax po5o'ua n Miucrpa'rernpoMi He venrue uixr r'rrrb poxin ra fl:r.'Ax

pauiure 6yno ni4suaueno HarpyAHr.rM 3HaKorra <<3uax [o[raHa)).
Oco6u, 3a3HaqeHi n 4pyroMy ra rperboMy aSsaqax rlboro nyHKry, Molr(yrr,

ni4suauarucr ni4oMr{[rMr4 3aoxoqyBaJrbHr4Mrr ni4suaxauu TaKox nicr-q BI4xoAy Ha

neuciro.

4. r{eprone ni21:uaueHrr.s floqecuoro rpaMo'rorc Mo)r(Jrr4Be rre pauiu-te uix< qepe3

ABa poKH nicrs [onepeArrboro ni4:uaveuua.

5. HarpyaHHM 3HaKov <<3uax rorraHr4)) ra HarpyAHHM 3HaKov <3a Sesgorarluy
npaqro) ni4snauarorr, o/{HH pa3.

6. OcoSrz, rxi Marorr, /IrzcquuniHapui crqrHeHHs, He Moxyrb rii4:uaualucr
ri4ouuuvu 3aoxoqyBanbHuMa ei4:uaraMz npo'rflroM c'rpoKy 3acrocyBaHHs 'raKr,rx

CTflfHEHb.

T. IJilona.rulara 3aoxolryBarbHyiMvt ni4snaxairaa He Mox(y'rb ni21:rraualncn
xepinuuxu niTlnpr,reMcTn, ycrarroB ra oprarri:ar1ifi, ulo rraJrexarb /lo c$epr,r yrrpanrrirrrrn
Mincrparer[poMy, qxi Naarorr sa6oprosaHicrb is nprnra'rz sapo6iruoi nrarpr.

II. IIopn4oK rrpeAcraBJreHrrs Ao siAsrraqeHrrr
nigom u u ru ll 3a oxoqyBaJr b rr [r na u s iAs H a Ka M r.l

1. IIoAanHq npo ni4snaueuHa silnoei/{Horo ni4ovuoro 3aoxor{yBaJrr,Horo
ni4:naxorc BHoc{Tb Ha irra'.fl MiHicrpa 3 rrprraHb crpateriuHr4x raJry3eii upouzc.rronoc'ri
Vxpaiura 3acry[I{I4KpI Minic'rpa 3 nvrarrb crpa'reriuur,rx rzurysefi [poMr,rcJronoc'ri
Vrcpaiuu (ni4noni4uo /Io po:rro71iny o6on'.a:xia), 4ep>xaerrzii ceKpe'rap
Miucrpa'rer[poMy, xepinurar<ra ui4upueMcrB, ycrar{oB ra oprauisaqifi, rqo HaJre}Ka'rb

4o c$eprz ynpanninux MirrcrparerrrpoMy, He nisHitrre HiN sa 30 xanerrlapHax Arrin Ao

Aarv ni4suaueuua.
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2. Y uolanni upo ni4:uaueuss oco6u niAoNr.iorc 3aoxorlyBaJlbHolo ni4suaxorc

3a3Haqarorbc.f,:

r-ra3Ba niAovrqoi 3aoxor{yBalruoi ni4suarz, .rrKo}o [pofloHyerbc.fi niAsHa.{Hrla

oco6y;
upisnurqe, BJIacHe iM'r, uo 6arrroni (sa HasBHocri) ocoSra;

Aara HapoAxeHux oco6u;
rroBHa Ha3Ba safiNdaHoi rocaAr4 oco6u eiAuosiAHo Ao 3aracy B rpyllonifi xrrn>rrri;

cra)r( po6oru oco5z, 3oKpeMa 3araJrbHvit cr.ax, cra)I( /lepxaBl{ol clyx<6u (lru
AepxaBHlrx cnyN6onqin), crax poSorra n MiucrparerrpoMi, ua ni4npnervtcrni, n

yc:ranoni qpr opraHisaqii, ruo HaJrexr4Tb Ao cSepu yrrpanniuua MincrparernpoMy,
siAnosiAHo;

o6rpyHronaui, KoHKperHi ra sarovri :acnyrw. oco6u, uo cranl4 ni4cranoto AJII
lopyrxeHH, KJrorroraHH, upo ni4:uarreHH.fl ni4ouuoro 3aoxotlyBaJlbl{olo nig:uaxoro;

iusopnaaqix flpo naqsHicrr B ocoSa ni4orr,runx 3aoxoLlyBarlbllt{x niA:sar is

3a3HaqeHHflv- ilarw 'ra HoMepa Haxa3y npo ni4suaqer{Hr. -flxu1o ocoSa He Mae ni4ouultx
3aoxor{yBaJrbHrrx ni4:uax, BKa3yerbc.s, uo oco6a He ni4:uauaracx ni4ouuuutt
3aoxoqyBalrbHr4Mlr ni4sruaxauu ;

iuSoprtaaqir upo 3acrocyBaHH, Ao oco6u 4ucqnnriHapnoro cr.fl rI{eHILs.

fo uo4ariH.f, rtpo ni4:uaveuHs siAoNr.{olo 3aoxoLryBanbHorc ni4suaxolo AoAaerlc.f,
Siorpa$iuHa IosiAKa 3a Sopuoro, Br{3Har{eHorc fIoprAKoM BeAeI{Hq 'ra :6epiraHHs,
oco6osux cnpaB AepxaBr{r4x cnyN6onqin, 3arBepAx(errr4M HaKa3oM I{aqioHarlbrlofo
areHrcrBa Yxpainu 3 rrr4raHb AepxaBHoi clyN6ra sia 22 Sepesur 2016 poKy

Il"e 64, 3apeecrpoBaHnM y Miuicrepcrni rocrrarlii Vxpaiua 15 xsirrrs 2016 poKy 3a

Ns 567128697 (si snriuanru).

3. y pasi ni4sHaueuux ni4ouuoro 3aoxor{yBaJrbHoro niAsHaxorc xepinunxa
ni4npuenrcrBa, ycraHoBr4 qw oprauisaqii, rqo HaJrexvrb /Io c$epa ynpauriuux
MiucrparernpoMy, Ao rroAaHHs AoAarKoBo AoAa€rbcr llosiAxa rrpo re, rqo niAuonirne
n i4nprzenacrBo, ycraHoBa uz oprauisauiq He Mae sa6opronauocri 3 BurJrara :apo6iruoi
TIJIATH.

4. Piureus, rrpo ri4:uaueuHq si.{orurr{oro 3aoxor{yBanbHoro BiAsItaKoIo npuiinrac
Miuic:rp 3 ruraHr crpareriuHrzx rany:efi nporrar4crroBoc'ri Vrpairru (y paai iioro
ni4cy'ruocri - uocaAoBa oco5a, qxa:riAHo 3 HaKa3oM BHKor{ye fioro oSon'rsxu).

5. flpo niAsHa.reHua ni4ourrolo 3aoxor{yBaJrbHorc ni4sHaKolo IlI4Aa€TLcfl HaKa3

MiucrparernpoMy :a rri4rrucorra Minicrpa 3 frr4TaHr, crpareriuuux rary:efi
npoMr4cnonocri Yrpaiura (y pa:i fioro ei4cyrnocri - sa uiAunconr nocaAoBoi oco6n,
sxa sriAHo 3 HaKa3oM BrrKoHye ftoro o6on'asxz).

6. OSnix i peecrpaqiro oci5, niAsHaqeHax ni4ouvuurz 3aoxor{yBaJrbHr4Ma

ni4:uaxauu, za6ezreqye canrocrifinr,rfi crpyxryprrafi ni4po:4in MiucrparerrpoMy, I{a

sxvrir, roKnaAeHo Syuxqii s yupanniurrr nepcoHaJroM.
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ІІІ. Порядок вручення, носіння та І(ількість 
. . 

вщомчих заохочувальних вщзнак 

1. Відомчу заохочувальну відзнаку вручає Міністр з питань стратепчних

галузей промисловості України, заступник Міністра з питань стратегічних 

галузей промисловості України, державний секретар Мінстратегпрому або інша 

особа, яка клопотала про відзначення. 

2. Особі, відзначеній нагрудним знаком «Знак пошани» або нагрудним

знаком «За бездоганну працю», видається посвідчення за підписом 
Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України (у разі його 
відсутності - за підписом посадової особи, яка згідно з наказом виконує його 

обов'язки). 

3. Про вручення нагрудного знака «Знак пошани» та нагрудного знака

«За бездоганну працю» складається протокол вручення нагрудного знака 

Мінстратегпрому за формою, наведеною у додатку 1 О до цього Положення, який 

підписує особа, що здійснювала вручення. Протокол подається не пізніше ніж 

через 1 О робочих днів після вручення відомчої заохочувальної відзнаки до 

самостійного структурного підрозділу Мінстратегпрому, на який покладено 

функції з управління персоналом. 

4. У разі втрати відомчої заохочувальної вщзнаки дублікат відомчої

заохочувальної відзнаки не видається. 

5. Нагрудний знак «Знак пошани» та нагрудний знак «За бездоганну працю»

носяться з правого боку грудей і розміщуються нижче від знаків державних 

нагород У країни, іноземних державних нагород. 

6. Гранична кількість відомчих заохочувальних відзнак, якими може бути

відзначено осіб протягом календарного року, не може перевищувати: 

Подяк - 100; 
Грамот- 50; 
Почесних грамот- 30; 

нагрудних знаків «Знак пошани» - 5; 

нагрудних знаків «За бездоганну працю» - 5. 

В. о. директора 
Департаменту по роботі з персоналом Галина ЛІСІНА



Додаток 1 
до Положення про відомчі 
заохочувальні відзнаки Міністерства з 
питань стратегічних галузей 
промисловості України 
( пункт 2 розділу І) 

опис 

відомчої заохочувальної відзнаки - Подяки Міністерства з питань 

стратегічних галузей промисловості України 

Бланк Подяки Міністерства з питань стратегічних галузей промисловост1 
України являє собою аркуш формату А4 (210х297 мм), виготовлений 
друкарським способом з високояюсного матового паперу. Орієнтація 
аркуша - книжкова. 

Лицьовий бік бланка є площиною блакитно-сірого кольору з більш 
насиченим кольором по краю і м'яким висвітленням до центру. 

У верхній частині бланка зображено емблему Міністерства з питань 
стратегічних галузей промисловості України, обабіч якої фігурні стрічки у 
кольорах Державного Прапора України. Під зображеннями стр1чок напис 
літерами темно-синього кольору: «МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ 
СТР А ТЕГІЧНИХ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ». 

Нижче розміщено напис «ПОДЯКА», нанесений золотою фольгою. Пlрифт 
напису - MagistralC. 

У центральній частині бланка тангірне зображення малого Державного 
Герба України. 

У нижній частині бланка одинарний орнаментальний фриз з мотивом 
золотого лаврового листя 1 аканта. 

Зворотний бік бланка білого кольору, без зображень та написів. 

В.о.директора 

Департаменту по роботі з персоналом Галина ЛІСІНА 



Додаток 2 
до Положення про відомчі 
заохочувальні відзнаки Міністерства з 
питань стратегічних галузей 
промисловості України 
( пункт 2 розділу І) 

опис 

відомчої заохочувальної відзнаки - Грамоти Міністерства з питань 

стратегічних галузей промисловості України 

Бланк Грамоти Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості 
України являє собою аркуш формату А4 (210х297 мм), виготовлений 
друкарським способом з високояюсного матового паперу. Орієнтація 
аркуша - книжкова. 

Лицьовий бік бланка є площиною блакитно-сірого кольору з більш 
насиченим кольором по краю і м'яким висвітленням до центру. 

У верхній частині бланка зображено емблему Міністерства з питань 
стратегічних галузей промисловості України, розташовану на тлі подвійного 
орнаментального фриза з мотивом золотого лаврового листя і аканта. Під 
зображенням емблеми напис літерами темно-синього кольору: 
«МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ СТР А ТЕГІЧНИХ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ 
УКРАЇНИ». 

Нижче розміщено напис «ГРАМОТА», нанесений золотою фольгою. 
Шрифт напису - MagistralC. 

У центральній частині бланка тангірне зображення малого Державного 
Герба Укра·іни. 

У нижній частині бланка одинарний орнаментальний фриз з мотивом 
золотого лаврового листя 1 аканта. 

Зворотний бік бланка білого кольору, без зображень та написів. 

В. о. дире1�тора 

Департаменту по роботі з персоналом Галина ЛІСІНА 



Додаток З 
до Положення про відомчі 
заохочувальні відзнаки Міністерства з 
питань стратегічних галузей 
промисловості У країни 
( пункт 2 розділу І) 

опис 

відомчої заохочувальної відзнаки - Почесної грамоти Міністерства з 

питань стратегічних галузей промисловості України 

Бланк Почесної грамоти Міністерства з питань стратегічних галузей 
промисловості У країни являє собою аркуш, який у розгорнутому вигляді має 
розмір 420х297 мм (формат АЗ), а в складеному - 210х297 (формат А4), 
виготовлений друкарським способом з високоякісного матового паперу. 
Друк повнокольоровий з обох боків. 

Тло бланка з обох боків блакитно-сірого кольору з більш насиченим 
кольором по краю і м'яким висвітленням до центру. 

На першій сторінці бланка у верхній частині зображено емблему 
Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, 
розташовану на тлі подвійного орнаментального фриза з мотивом золотого 
лаврового листя аканта. Під зображенням емблеми напис лперами 
темно-синього кольору: «МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ СТР А ТЕГІЧНИХ 
ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ». 

Нижче розміщено напис «ПОЧЕСНА ГРАМОТ А», нанесений золотою 
фольгою. Шрифт напису - MagistгalC. 

У нижній частині сторінки одинарний орнаментальний фриз з мотивом 
золотого лаврового листя 1 аканта. 

На другій сторінці посередині розташоване контурне зображення периметру 
кордонів України сіро-синього кольору. 

На третій сторінці у верхній частині подвійний орнаментальний фриз з 
мотивом золотого лаврового листя і аканта. Нижче розміщено напис 
«НАГОРОД)КУЄТЬСЯ» літерами темно-синього кольору. 

У центральній частині сторінки таю'ірне зображення малого Державного 
Герба України. 

У нижній частині сторінки одинарний орнаментальний фриз з мотивом 
золотого лаврового листя 1 аканта. 

Четверта сторінка бланка без зображень та написів. 

В.о.директора 

Департаменту по роботі з персоналом Галина ЛІСІНА 



Додаток 4 

до Положення про відомчі 

заохочувальні відзнаки Міністерства з 

питань стратегічних галузей 

промисловості України 

( пункт 2 розділу І) 

опис 

відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства з питань стратегічних 
галузей промисловості України - нагрудного знака «Зна1<: пошани» 

Відомча заохочувальна відзнака Міністерства з питань стратегічних галузей 

промисловості України нагрудний знак «Знак пошани» 
(далі - нагрудний знак) виготовляється зі сплавів міді і має вигляд опуклого 
рівностороннього хреста з розбіжними сторонами, покритими напівпрозорою 

синьою емаллю, між якими розбіжні промені різної довжини. 
У центрі хреста емблема Міністерства з питань стратегічних галузей 

промисловості України. Щит емблеми покрито напівпрозорою темно-синьою 

емаллю, щит малого Державного Герба України на емблемі - напівпрозорою 

синьою емаллю. 
Елементи емблеми Міністерства з питань стратепчних 

галузей промисловості України покриті гальванічним золотом, хрест та 

промею - юкелем. 

У сі зображення рельєфні. 
Розмір нагрудного знака: 45х45 міліметрів. 
Зворотний бік нагрудного знака злегка увігнутий із викарбуваним номером 

та двома голками з цанговими затискачами для прикршлення до одягу. 

В. о. директора 
Департаменту по роботі з персоналом Галина ЛІСІНА 



Додаток 5 
до Положення про відомчі 

заохочувальні відзнаки Міністерства з 
питань стратегічних галузей 
промисловості України 
( пункт 2 розділу І) 

ЕСКІЗ 

посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки 

Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України -

нагрудного знака «Знак пошани»

В.о.директора 

МІНІСТЕРСТОО з ПИТАНЬ стrдТЕПЧFІИХ 

ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛ060С1'1 УКРАіtІИ 

Департаменту по роботі з персоналом 

{ГІРІ:іUІІШО 

іВМСІІЕІМ'U, 

1110 &'t\·fькос1 tзл ,1л:яо,юсrш 

наказом Мініотерства 
з rнrrань Grрат<н·ічшtх галузей 

пролшсловості України 

віл •1 • ,. 20 року № 

НАГОРОЛ:ЖЕНО 

наrрулним знаком 
"ЗНАК ПОШАНИ'' 

м.n. 

Галина ЛІСІНА 



Додаток б 
до Положення про відомчі 
заохочувальні відзнаки Міністерства з 

. питань стратегічних галузей 
промисловості України 
( пункт 2 розділу І) 

опис 

посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки 

Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України -

нагрудного знан:а «Знак пошани» 

Посвідчення має розмір у розгорнутому стані 1 бОхl 1 О мм, у складеному -
78xl 10 мм. 

Обкладинка посвідчення темно-синього кольору із зображенням імітації 
мармуру. 

На першій сторінці обкладинки розташовано зображення емблеми 
Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України методом 
тиснення золотою фольгою та напис «ПОСВІДЧЕННЯ». З внутрішнього боку 
обкладинки посвідчення розташовано два бланки розміром 70xl 05 мм. 

На лівому бланку посвідчення зверху розташовано напис 
темно-синього кольору у два рядки: «Міністерство з питань стратегічних галузей 
промисловості України». Під написом передбачено поле для розміщення 
зображення відповідної відзнаки та її порядкового номера. 

Фон бланка посвідчення сіро-синього кольору з дрібною тангірною сіткою, 
з більш насиченим кольором по краю і м'яким висвітленням до центру. 

На правому бланку посвідчення у верхній половині розташовано дві 
горизонтальні смужки для розміщення прізвища, власного імені та по батькові 
(за наявності) нагородженого. Під кожною із смужок є відповідний напис: 
(ПРІЗВИЩЕ); (ВЛАСНЕ ІМ' Я); (ПОБАТЬКОВІ (ЗА НАЯВНОСТІ)). 

Посередині сторінки розташовано напис у три рядки: «наказом Міністерства 
з питань стратегічних галузей промисловості України 
від « ___ » ______ 20 __ року № __ », а нижче від нього - у три рядки: 
«НАГОРОДЖЕНО нагрудним знаком «ЗНАК ПОШАНИ». 

У центрі правого бланка посвідчення міститься тангірне зображення малого 
Державного Герба України. 

У нижній частині правого бланка залишено місце для підпису посадової 
особи, що підписує посвідчення, та місце для печатки «М. П.». 

Усі написи на правому бланку посвідчення чорного кольору. 

В. о. дире1�тора 

Департаменту по роботі з персоналом Галина ЛІСІНА 



Додаток 7 
до Положення про відомчі 

заохочувальні відзнаки Міністерства з 
питань стратегічних галузей 
промисловості У країни 
( пункт 2 розділу І) 

опис 

відомчої заохочувальної відзнаки 

Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України -

нагрудного знака «За бездоганну працю» 

Відомча заохочувальна відзнака Міністерства з питань стратегічних галузей 
промисловості України нагрудний знак «За бездоганну працю» 
(далі- нагрудний знак) виготовляється зі сплавів міді і має вигляд ромбоподібної 
зірки із розбіжними двогранними променями. 

На зірку накладено зображення шестерні, поверх яко'�· чотири стилізовані 
. . . 

ракети, розташоваю хвостовими частинами до центру, дв1 з яких спрямоваш по 
вертикалі, дві - по горизонталі. Простір, обмежений шестернею, покрито 
напівпрозорою синьою емаллю; на ньому зображено супутникові орбіти. 

У центрі нагрудного знака малий Державний Герб України, обабіч якого 
крила. Щит малого Державного Герба України покрито напівпрозорою синьою 
емаллю. 

Зірка, зображення малого Державного Герба України та крил покрип 
гальваючним золотом, зображення шестерю, ракет супутникових 
орбіт - нікелем. 

У сі зображення рельєфні. 
Розмір нагрудного знака: 45х45 міліметрів. 
Зворотний бік нагрудного знака злегка увігнутий з викарбуваним номером 

та двома голками з цанговими затискачами для прикршлення до одягу. 

В. о. директора 

Департаменту по роботі з персоналом Галина ЛІСІНА 



Додаток 8 
до Положення про відомчі 
заохочувальні відзнаки Міністерства з 
питань стратегічних галузей 
промисловості України 
( пункт 2 розділу І) 

ЕСКІЗ 

посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки 

Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України -

нагрудного знака «За бездоганну працю» 

В. о. директора 

Департаменту по роботі з персоналом 

ІІІРІЗ8)1ШfІ 

ІUМС:ІІІ:І.\t')ІІ 

1110 fi,\11,KOllt {;І,\ Н,\118НОС1Ш 

наказом Мі1-1ісrерстна 
з п11тань сrраІсrічн11х ,·алузсіі 

11ром11сдовості Україн11 

віл " 20 року № 

НАГОРОДЖЕНО 

наrрулним знаком 

"ЗА БЕЗДОГАННУ ПІ'АUЮ" 

м.п. 

Галина ЛІСІНА 



Додаток 9 
до Положення про відомчі 
заохочувальні відзнаки Міністерства з 
питань стратегічних галузей 
промисловості України 
( пункт 2 розділу І) 

опис 

посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки 

Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості У1�раїни -

нагрудного знака «За бездоганну працю» 

Посвідчення має розмір у розгорнутому стані 160xl 10 мм, у складеному -
78xl 10 мм. 

Обкладинка посвідчення темно-синього кольору із зображенням імітації 
мармуру. 

На першій сторінці обкладинки розташовано зображення емблеми 
Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України методом 
тиснення золотою фольгою та напис «ПОСВІДЧЕННЯ». З внутрішнього боку 
обкладинки посвідчення розташовано два бланки розміром 70х 105 мм. 

На лівому бланку посвідчення зверху розташовано напис темно-синього 
кольору у два рядки: «Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості 
України». Під написом передбачено поле для розміщення зображення 
відповідної відзнаки та її порядкового номера. 

Фон бланка посвідчення сіро-синього кольору з дрібною тангірною сіткою, 
з більш насиченим кольором по краю і м'яким висвітленням до центру. 

На правому бланку посвідчення у верхній половині розташовано дві 
горизонтальні смужки для розміщення прізвища, власного імені та по батькові 
(за наявності) нагородженого. Під кожною із смужок є відповідний напис: 
(ПРІЗВИЩЕ); (ВЛАСНЕ ІМ' Я); (ПОБАТЬКОВІ (ЗА НАЯВНОСТІ)). 

Посередині сторшки розташовано напис у три рядки: «наказом 
Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України 
від « ___ » ______ 20 __ року № __ », а нижче від нього -- у три рядки: 
«НАГОРОДЖЕНО нагрудним знаком «ЗА БЕЗДОГАННУ ПРАЦЮ». 

У центрі правого бланка посвідчення міститься тангірне зображення малого 
Державного Герба України. 

У нижній частині правого бланка залишено місце для підпису посадово1 
особи, що підписує посвідчення, та місце для печатки «М. П.». 

У сі написи правого бланка посвідчення чорного кольору. 

В. о. директора 

Департаменту по роботі з персоналом Галина ЛІСІНА 



Додаток 10 
до Положення про відомчі 
заохочувалью вщзнаки 
Міністерства з питань стратегічних 
галузей промисловості України 
( пункт 3 розділу ІІІ)

ПРОТОКОЛ 

вручення нагрудного знака 

Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості У ��раїни 

« » ________ 20_ року 
(місце вручення) (дата пруче1111я) 

Я,--------------------------------' відповідно 
(власне ім'я, прізвище, посада особи, яка вручила нагрудний знак) 

до наказу Мінстратегпрому від «_» _______ 20_ року № __ _
вручив(-ла) 

---------------------------------

(власне ім'я, прізвище, посада особи, якій вручено нагрудний знак) 
нагрудний знак« ________________ » та посвщчення до нього. 

(вид нагрудного знака) 

Вручив(-ла): _________ Отримав(-ла): _______ _ 
(пі,11п11с особи. ЯІ(ll пру,rила нагрул11иіі знак) (11і_;11111с особи. }11ш mрн;,1ш1а 1-1<11 ру:11111іі ,шк) 

В. о. директора 

Департаменту по роботі з персоналом Галина ЛІСІНА



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства з питань 

стратегічних галузей 
промисловості України 

№ 
--------- ---

ЕСКІЗ 

відомчої заохочувальної відзнаки - Подяки Міністерства з питань 

стратегічних галузей промисловості України 

В.о.директора 
Департаменту по роботі з персоналом Галина ЛІСІНА 

30 червня 2022 року         79



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства з питань 

стратегічних галузей 
промисловості України 

№ 
----------- ----

ЕСКІЗ 

відомчої заохочувальної відзнаки - Грамоти Міністерства з питань 

стратегічних галузей промисловості України 

В. о. директора 

Департаменту по роботі з персоналом Галина ЛІСІНА 

30 червня 2022 року         79



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства з питань 

стратегічних галузей 
промисловості України 
-------- ---

ЕСКІЗ 

відомчої заохочувальної відзнаки - Почесної грамоти Міністерства з 

питань стратегічних галузей промисловості України 

КНІСПРС180) ЛІ1ТАНІt CfPAT(fl"ltntX ГАІІУ1fЙ n,ОМНСІІОІОСТІУІСРАІІІН 

на горОЛ)І<:УЄТЬG� 

В. о. директора 

Департаменту по роботі з персоналом Галина ЛІСІНА 

30 червня 2022 року       79



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства з питань 

стратегічних галузей 
промисловості України 

№ 
-------- ---

ЕСКІЗ 

відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства з питань стратегічних 

галузей промисловості України - нагрудного знака «Знак пошани» 

В.о.директора 

Департаменту по роботі з персоналом Галина ЛІСІНА 

30 червня 2022 року       79



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства з питань 
стратегічних галузей 
промисловості України 

№ 
-------- ---

ЕСКІЗ 

відомчої заохочувальної відзнаки 

Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України -
нагрудного знака «За бездоганну працю» 

В.о.директора 

Департаменту по роботі з персоналом Галина ЛІСІНА 

30 червня 2022 року       79


