МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
м. Київ
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N 38

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07 лютого 2013 р. за N 233/22765

Про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства
внутрішніх справ України
Відповідно до розділу III Закону України "Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх
справ України" та Указу Президента України від 30 травня 2012 року N 365 "Про відомчі
заохочувальні відзнаки", з метою вдосконалення організації роботи із заохочення осіб
рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовців
внутрішніх військ МВС України та працівників системи МВС України, а також
вищезазначених осіб після виходу на пенсію, запобігання суб'єктивності при прийнятті
рішень про заохочення, установлення належного порядку в практиці інституту заохочення
НАКАЗУЮ:
1. Установити відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства внутрішніх справ України:
Подяка;
Грамота;
Почесна грамота;
нагрудний знак "За відзнаку в службі";
нагрудний знак "За відвагу в службі";
нагрудний знак "За безпеку народу";
медаль "10 років сумлінної служби";
медаль "15 років сумлінної служби";
медаль "20 років сумлінної служби";
медаль "Ветеран служби".
2. Затвердити такі, що додаються:
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Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства внутрішніх справ України,
що додається;
Ескіз відомчої заохочувальної відзнаки МВС України - Подяка, що додається;
Опис відомчої заохочувальної відзнаки МВС України - Подяка, що додається;
Ескіз відомчої заохочувальної відзнаки МВС України - Грамота, що додається;
Опис відомчої заохочувальної відзнаки МВС України - Грамота, що додається;
Ескіз відомчої заохочувальної відзнаки МВС України - Почесна грамота, що додається;
Опис відомчої заохочувальної відзнаки МВС України - Почесна грамота, що додається;
Ескіз відомчої заохочувальної відзнаки МВС України - нагрудного знака "За відзнаку в
службі", що додається;
Опис відомчої заохочувальної відзнаки МВС України - нагрудного знака "За відзнаку в
службі", що додається;
Ескіз відомчої заохочувальної відзнаки МВС України - нагрудного знака "За відвагу в
службі", що додається;
Опис відомчої заохочувальної відзнаки МВС України - нагрудного знака "За відвагу в
службі", що додається;
Ескіз відомчої заохочувальної відзнаки МВС України - нагрудного знака "За безпеку
народу", що додається;
Опис відомчої заохочувальної відзнаки МВС України - нагрудного знака "За безпеку
народу", що додається;
Ескіз відомчої заохочувальної відзнаки МВС України - медалі "10 років сумлінної
служби", що додається;
Опис відомчої заохочувальної відзнаки МВС України - медалі "10 років сумлінної
служби", що додається;
Ескіз відомчої заохочувальної відзнаки МВС України - медалі "15 років сумлінної
служби", що додається;
Опис відомчої заохочувальної відзнаки МВС України - медалі "15 років сумлінної
служби", що додається;
Ескіз відомчої заохочувальної відзнаки МВС України - медалі "20 років сумлінної
служби", що додається;
Опис відомчої заохочувальної відзнаки МВС України - медалі "20 років сумлінної
служби", що додається;
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Ескіз відомчої заохочувальної відзнаки МВС України - медалі "Ветеран служби", що
додається;
Опис відомчої заохочувальної відзнаки МВС України - медалі "Ветеран служби", що
додається;
Ескіз посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки МВС України - нагрудного знака
"За відзнаку в службі", що додається;
Ескіз посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки МВС України - нагрудного знака
"За відвагу в службі", що додається;
Ескіз посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки МВС України - нагрудного знака
"За безпеку народу", що додається;
Опис посвідчень до відомчих заохочувальних відзнак МВС України - нагрудних знаків "За
відзнаку в службі", "За відвагу в службі", "За безпеку народу", що додається;
Ескіз посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки МВС України - медалі "10 років
сумлінної служби", що додається;
Ескіз посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки МВС України - медалі "15 років
сумлінної служби", що додається;
Ескіз посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки МВС України - медалі "20 років
сумлінної служби", що додається;
Ескіз посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки МВС України - медалі "Ветеран
служби", що додається;
Опис посвідчень до відомчих заохочувальних відзнак МВС України - медалей "10 років
сумлінної служби", "15 років сумлінної служби", "20 років сумлінної служби", "Ветеран
служби", що додається.
3. Уважати такими, що втратили чинність, накази МВС України від 10 грудня 2010 року N
611 "Про заснування відомчої заохочувальної відзнаки МВС "Відзнака Міністра
внутрішніх справ "Закон та порядок", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11
лютого 2010 року за N 187/18925, та від 21 березня 2012 року N 217 "Про затвердження
Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства внутрішніх справ України",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06 квітня 2012 року за N 509/20822.
4. Скасувати накази МВС України від 23 березня 2012 року N 231 "Про затвердження
Положення про Почесну грамоту Міністерства внутрішніх справ України", від 28 квітня
2012 року N 385 "Про затвердження опису та малюнків відомчих заохочувальних відзнак
Міністерства внутрішніх справ України".
5. Департаменту кадрового забезпечення (Дивак М. М.) забезпечити в установленому
порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника
апарату Лекаря С. І.
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7. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр
генерал внутрішньої служби України

В. Ю. Захарченко

ПОГОДЖЕНО:
Голова Комісії
державних нагород та геральдики

С. Льовочкін

Голова об'єднаного комітету
профспілки МВС України

Л. А. Кирилюк

Голова профспілкової спілки
атестованих працівників
органів внутрішніх справ України

А. С. Онищук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України
18.01.2013 N 38
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
07 лютого 2013 р. за N 233/22765

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства внутрішніх справ
України
I. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає перелік установлених МВС України відомчих
заохочувальних відзнак, якими нагороджуються особи рядового та начальницького складу
органів внутрішніх справ, військовослужбовці внутрішніх військ МВС України,
працівники системи МВС України, працівники підприємств, установ, організацій,
підпорядкованих МВС України, а також вищезазначені особи після виходу на пенсію,
порядок представлення до нагородження, підготовки документів та вручення відомчих
заохочувальних відзнак.
1.2. У Міністерстві внутрішніх справ України встановлені такі відомчі заохочувальні
відзнаки (далі - відзнаки):
Подяка;
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Грамота;
Почесна грамота;
нагрудний знак "За відзнаку в службі";
нагрудний знак "За відвагу в службі";
нагрудний знак "За безпеку народу";
медаль "10 років сумлінної служби";
медаль "15 років сумлінної служби";
медаль "20 років сумлінної служби";
медаль "Ветеран служби".
Вищою відзнакою Міністерства внутрішніх справ України є нагрудний знак "За безпеку
народу".
1.3. Нагородження відзнаками здійснюється послідовно відповідно до їх значущості в
такому порядку:
Подяка;
Грамота;
Почесна грамота;
нагрудний знак "За відзнаку в службі";
нагрудний знак "За безпеку народу".
1.4. Подякою нагороджуються особи рядового і начальницького складу органів
внутрішніх справ, військовослужбовці внутрішніх військ МВС України за високі
досягнення в службовій та військовій підготовці, ініціативу та наполегливість, а також
працівники системи МВС України, працівники підприємств, установ, організацій,
підпорядкованих МВС України, за сумлінне ставлення до виконання своїх обов'язків.
1.5. Грамотою нагороджуються особи рядового і начальницького складу органів
внутрішніх справ, військовослужбовці внутрішніх військ МВС України за багаторічну
плідну працю, професіоналізм, досягнення високих показників у службовій діяльності, а
також працівники системи МВС України, працівники підприємств, установ, організацій,
підпорядкованих МВС України, за зразкове виконання службових обов'язків, тривалу і
плідну працю.
1.6. Почесною грамотою нагороджуються особи рядового і начальницького складу органів
внутрішніх справ, військовослужбовці внутрішніх військ МВС України за зразкове
виконання своїх обов'язків, особисту ініціативу і самовідданість, виявлені при виконанні
службового та військового обов'язку, а також працівники системи МВС України,
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працівники підприємств, установ, організацій, підпорядкованих МВС України, за високий
професіоналізм у виконанні службових обов'язків, тривалу і плідну працю.
1.7. Нагрудним знаком "За відзнаку в службі" нагороджуються особи рядового і
начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовці внутрішніх військ
МВС України за досягнення високих показників у службі та бойовій підготовці, особисту
мужність, сміливі і самовіддані дії, виявлені при виконанні службового або військового
обов'язку.
1.8. Нагрудним знаком "За відвагу в службі" нагороджуються особи рядового і
начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовці внутрішніх військ
МВС України виключно за особисту мужність і відвагу в боротьбі зі злочинністю,
відданість Присязі, високий професіоналізм, ініціативу і наполегливість у розкритті
особливо тяжких резонансних злочинів, самовіддані дії в стані ризику для життя або в разі
отримання поранення під час охорони громадського порядку чи затримання небезпечних
злочинців.
Нагородження відзнакою може бути здійснено посмертно.
1.9. Нагрудним знаком "За безпеку народу" нагороджуються особи начальницького складу
органів внутрішніх справ, військовослужбовці внутрішніх військ МВС України,
працівники системи МВС України, які мають вислугу (стаж роботи) в системі МВС
України понад 10 років (у календарному обчисленні), за досягнення високих показників у
службовій діяльності, особисту мужність, сміливі і самовіддані дії, виявлені при
виконанні службового або військового обов'язку.
1.10. Медалями "10 років сумлінної служби", "15 років сумлінної служби", "20 років
сумлінної служби" нагороджуються особи начальницького складу органів внутрішніх
справ та військовослужбовці внутрішніх військ МВС України, які сумлінно ставляться до
виконання службових обов'язків і станом на 20 грудня поточного року мають вислугу (у
календарному обчисленні):
10 років - медаллю "10 років сумлінної служби";
15 років - медаллю "15 років сумлінної служби";
20 років - медаллю "20 років сумлінної служби".
Нагородження відзнакою здійснюється з нагоди Дня міліції.
До нагородження відзнакою представляються особи, які позитивно характеризуються і
сумлінно виконують службові обов'язки.
До вислуги років зараховується служба в Збройних Силах України, інших військових
формуваннях, утворених відповідно до законів України, міністерствах, інших центральних
органах виконавчої влади, правоохоронних органах.
1.11. Медаллю "Ветеран служби" нагороджуються особи начальницького складу органів
внутрішніх справ та військовослужбовці внутрішніх військ МВС України, які мають
вислугу в органах внутрішніх справ 25 років і більше (у календарному обчисленні), за
багаторічну бездоганну службу, підвищення ефективності роботи органів внутрішніх
справ, високий рівень організації оперативно-службової діяльності підлеглих працівників,
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вагомі особисті досягнення в боротьбі зі злочинністю та охороні громадського порядку,
умілу організацію ефективної діяльності підпорядкованих органів і підрозділів внутрішніх
справ, військових частин та з'єднань внутрішніх військ МВС України.
1.12. Відзнаками, які зазначені в пунктах 1.4 - 1.10 цього розділу, можуть
нагороджуватися особи, що зазначені у пункті 1.1 цього розділу, після виходу на пенсію,
за вагомий особистий внесок у зміцнення законності і правопорядку, умілу організацію
роботи у сфері боротьби зі злочинністю, захисту прав і свобод громадян, інтересів
держави та високий професіоналізм.
1.13. Про нагородження відзнакою видається відповідний наказ Міністерства внутрішніх
справ України за підписом Міністра внутрішніх справ України або особи, яка виконує
його обов'язки.
1.14. Гранична кількість відзначених протягом календарного року не може перевищувати:
Подякою - 40 тисяч осіб;
Грамотою - 40 тисяч осіб;
Почесною грамотою - 30 тисяч осіб;
нагрудним знаком "За відзнаку в службі" - 10 тисяч осіб;
нагрудним знаком "За відвагу в службі" - 1,5 тисячі осіб;
нагрудним знаком "За безпеку народу" - 3 тисячі осіб;
медаллю "10 років сумлінної служби" - 25 тисяч осіб;
медаллю "15 років сумлінної служби" - 20 тисяч осіб;
медаллю "20 років сумлінної служби" - 10 тисяч осіб;
медаллю "Ветеран служби" - 12 тисяч осіб.

II. Порядок представлення до нагородження
2.1. Висунення на відзнаку здійснюється в органі або підрозділі внутрішніх справ, де
проходять службу (працюють) особи, які пропонуються для заохочення.
При розгляді кандидатів на заохочення повинні враховуватися відповідні рішення колегій
або кадрових комісій головних управлінь, управлінь МВС України, Головного управління
внутрішніх військ МВС України, учених рад вищих навчальних закладів системи МВС
України та науково-дослідних установ МВС України.
2.2. Стосовно особи, яка висувається на нагородження, складається нагородний лист
(додаток 1) та біографічна довідка (додаток 2).
Нагородний та супровідний листи, що надсилаються до МВС України, підписуються
виключно керівником органу чи підрозділу внутрішніх справ або особою, яка виконує
його обов'язки, та скріплюються гербовою печаткою.
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2.3. У нагородному листі зазначається:
2.3.1. Стосовно осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ,
військовослужбовців внутрішніх військ МВС України - відомості про особисту участь
особи в розкритті тяжких, групових та інших злочинів, у звільненні заручників та
знешкодженні злочинців, в охороні громадського порядку, про сміливі та рішучі дії при
затриманні правопорушників, членів злочинних угруповань, кількість завершених
кримінальних проваджень, які були відкриті за особливо тяжкими і резонансними
злочинами, інші результати службової діяльності, досягнення яких є підставою для
нагородження.
2.3.2. Стосовно керівників органів і підрозділів внутрішніх справ (від начальника
відділення й вище) - крім особистих позитивних характеристик, також відомості про стан
дисципліни та законності в очолюваному органі чи підрозділі, роль підлеглих у співпраці
з органами виконавчої влади та взаємодії із засобами масової інформації, ступінь довіри і
поваги населення до них особисто і керівництва підрозділів у цілому, рівень їх авторитету
як керівників служб або органів чи підрозділів серед підлеглих.
2.3.3. Стосовно осіб після виходу на пенсію, - відомості про час проходження служби
(роботи) в органах внутрішніх справ, а також про особистий внесок у забезпечення
охорони громадського порядку, надання дієвої допомоги в попередженні та розкритті
злочинів, сприяння в роботі міліції із захисту прав і свобод громадян, інтересів держави,
умілу організацію діяльності ветеранської організації щодо соціального захисту
працівників та ветеранів органів внутрішніх справ, іншу діяльність, яка є підставою для
нагородження.
2.4. За достовірність відомостей, зазначених у нагородних матеріалах, дотримання
порядку, форми і строку подання відповідає керівник, який вносив пропозицію щодо
нагородження та підписав відповідний нагородний лист.
Оформлення нагородного листа та інших визначених цим Положенням документів
покладається на керівників підрозділів кадрового забезпечення МВС України, головних
управлінь, управлінь МВС України, Головного управління внутрішніх військ МВС
України, учених рад вищих навчальних закладів системи МВС України та науководослідних установ МВС України.
2.5. Нагородні матеріали надсилаються до МВС України, погоджуються в зацікавлених
структурних підрозділах та виносяться на розгляд Нагородної комісії Міністерства, яка
приймає остаточне рішення про нагородження кандидата.
2.6. Нагородні листи стосовно осіб, які пропонуються для нагородження відзнаками медалями "10 років сумлінної служби", "15 років сумлінної служби", "20 років сумлінної
служби" та "Ветеран служби", до МВС України не надсилаються, а долучаються до
особової справи працівника.
Списки працівників органів та підрозділів внутрішніх справ головного управління,
управління МВС України для нагородження відзнаками - медалями МВС України
(додаток 3) подаються щороку до 15 листопада до Департаменту кадрового забезпечення.
Департамент кадрового забезпечення здійснює опрацювання отриманих матеріалів і в
строк до 20 грудня доповідає керівництву МВС України проект відповідного наказу.
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2.7. Пропозиції до проектів наказів МВС України про заохочення кожного року подаються
в такі строки:
до 15 лютого

- стосовно працівників органів та підрозділів внутрішніх
справ, військовослужбовців внутрішніх військ МВС
України, осіб після виходу на пенсію, працівників системи
МВС України, працівників підприємств, установ,
організацій, підпорядкованих МВС України, які брали
участь у бойових діях на територіях інших держав, що
приурочується до Дня вшанування учасників бойових дій на
території інших держав;

до 23 лютого

- стосовно працівників органів та підрозділів внутрішніх
справ, військовослужбовців внутрішніх військ МВС
України, осіб після виходу на пенсію, працівників системи
МВС України, працівників підприємств, установ,
організацій, підпорядкованих МВС України, що
приурочується до Дня захисника Вітчизни;

до 8 березня

- стосовно жінок, які проходять службу (працюють) в
органах та підрозділах внутрішніх справ, жінок працівників органів внутрішніх справ після виходу на
пенсію, що приурочується до Міжнародного дня прав жінок
і миру;

до 26 березня

- стосовно військовослужбовців внутрішніх військ МВС
України, що приурочується до Дня внутрішніх військ;

до 26 квітня

- стосовно працівників органів та підрозділів внутрішніх
справ, військовослужбовців внутрішніх військ МВС
України, осіб після виходу на пенсію, працівників системи
МВС України, працівників підприємств, установ,
організацій, підпорядкованих МВС України, що
приурочується до дня Чорнобильської трагедії;

до 29 травня

- стосовно працівників органів та підрозділів внутрішніх
справ, військовослужбовців внутрішніх військ МВС
України, осіб після виходу на пенсію, працівників системи
МВС України, працівників підприємств, установ,
організацій, підпорядкованих МВС України, що
приурочується до Міжнародного дня миротворців
Організації Об'єднаних Націй;

до 28 червня

- стосовно працівників органів та підрозділів внутрішніх
справ, військовослужбовців внутрішніх військ МВС
України, осіб після виходу на пенсію, працівників системи
МВС України, працівників підприємств, установ,
організацій, підпорядкованих МВС України, що
приурочується до Дня Конституції України;

до 24 серпня

- стосовно працівників органів та підрозділів внутрішніх
справ, військовослужбовців внутрішніх військ МВС
України, осіб після виходу на пенсію, працівників системи
МВС України, працівників підприємств, установ,

10
організацій, підпорядкованих МВС України, що
приурочується до Дня незалежності України;
до 20 грудня

- стосовно працівників органів та підрозділів внутрішніх
справ, військовослужбовців внутрішніх військ МВС
України, осіб після виходу на пенсію, працівників системи
МВС України, працівників підприємств, установ,
організацій, підпорядкованих МВС України, що
приурочується до Дня міліції;

незалежно від строку за
ініціативи Міністра
внутрішніх справ України
або особи, яка виконує його
обов'язки

- стосовно працівників органів та підрозділів внутрішніх
справ, військовослужбовців внутрішніх військ МВС
України, осіб після виходу на пенсію, працівників системи
МВС України, працівників підприємств, установ,
організацій, підпорядкованих МВС України.

2.8. Особи, які брали безпосередню участь у розкритті злочинів, виявили мужність,
сміливість під час затримання небезпечних злочинців, самовіддано діяли в стані ризику
для життя, висуваються позачергово на відзначення відомчими заохочувальними
відзнаками керівниками органу та підрозділу внутрішніх справ.
2.9. Керівниками структурних підрозділів апарату Міністерства внутрішніх справ України
пропозиції щодо заохочення працівників органів та підрозділів внутрішніх справ
погоджуються з керівництвом МВС України і подаються до Департаменту кадрового
забезпечення для підготовки матеріалів на розгляд Нагородної комісії МВС України.
2.10. Нагородні листи та інші документи щодо нагородження осіб начальницького складу
органів внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ МВС України,
працівників органів внутрішніх справ після виходу на пенсію, працівників системи МВС
України, працівників підприємств, установ, організацій, підпорядкованих МВС України,
подані з порушенням вимог цього Положення, розгляду не підлягають.
2.11. Накази про заохочення відзнаками спеціальних підрозділів оформлюються в
порядку, установленому для ведення таємного діловодства.

III. Порядок вручення відзнак
3.1. Нагородження відзнаками здійснюється згідно з відповідними наказами Міністерства
внутрішніх справ України за підписом Міністра внутрішніх справ України або особи, яка
виконує його обов'язки.
3.2. Вручення відзнаки здійснюється в урочистій обстановці Міністром внутрішніх справ
України або особою, яка виконує його обов'язки, чи за його дорученням керівниками
структурних підрозділів апарату МВС України, начальниками головних управлінь,
управлінь МВС України, начальником Головного управління - командувачем внутрішніх
військ МВС України, ректорами вищих навчальних закладів МВС України, керівниками
науково-дослідних установ МВС України або особами, які виконують їх обов'язки.
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Нагородженому нагрудним знаком або медаллю разом з відзнакою вручається відповідне
посвідчення.
Відомості про нагородження вносяться до особової справи та трудової книжки
працівника.
3.3. У разі нагородження особи посмертно відзнака та документ, що посвідчує
нагородження нею, передаються сім'ї нагородженої особи.
3.4. Працівники органів та підрозділів внутрішніх справ представляються до наступного
нагородження нагрудними знаками ("За відзнаку в службі", "За безпеку народу") не
раніше ніж через два роки після попереднього нагородження, за винятком представлення
до нагородження нагрудним знаком "За відвагу в службі" (без урахування нагородження
відзнаками - медалями "10 років сумлінної служби", "15 років сумлінної служби", "20
років сумлінної служби" та "Ветеран служби").
Нагородження одним і тим же нагрудним знаком повторно не здійснюється.
Нагородження повторно Подякою, Грамотою, Почесною грамотою протягом одного року
не здійснюється.
3.5. У разі втрати відзнаки дублікат відзнаки не видається.
3.6. Про вручення нагородженій особі відзнаки складається протокол вручення (передачі)
відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства внутрішніх справ України (додаток 4), що
підписується особою, яка її вручила, та скріплюється гербовою печаткою органу. Цей
протокол протягом тижня надсилається до Департаменту кадрового забезпечення і
зберігається у відповідних справах.
3.7. Відзнаки і посвідчення до них після смерті нагородженого залишаються в його
родині.
3.8. Позбавлення відзнаки здійснюється наказом Міністерства внутрішніх справ України
за підписом Міністра внутрішніх справ України або особи, яка виконує його обов'язки, у
разі засудження відзначеного за скоєння злочину згідно з вироком суду, який набрав
законної сили.
3.9. Відзнаки у вигляді медалей носяться з лівого боку грудей і розміщуються після знаків
державних нагород України та іноземних державних нагород. За наявності в особи
декількох медалей, зазначених у пункті 1.2 розділу I цього Положення, носиться лише та,
що була вручена останньою.
3.10. Відзнаки у вигляді нагрудних знаків носяться з правого боку грудей і розміщуються
нижче знаків державних нагород України та іноземних державних нагород у такій
послідовності: "За безпеку народу", "За відвагу в службі", "За відзнаку в службі".
За наявності в особи декількох нагрудних знаків носиться не більше трьох таких знаків.
3.11. Замість відзнак нагороджена особа може носити планки до них, які розміщуються
після планок до державних нагород України та іноземних державних нагород.
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Начальник Департаменту
кадрового забезпечення МВС України
генерал-майор міліції

М. М. Дивак

Додаток 1
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки Міністерства
внутрішніх справ України

НАГОРОДНИЙ ЛИСТ
До нагородження відомчою заохочувальною відзнакою
Міністерства внутрішніх справ України представляється
_____________________________________________________________________________________
(спеціальне або військове звання, прізвище, ім'я та по батькові)

_____________________________________________________________________________________
(займана посада, найменування органу внутрішніх справ, установи, військової частини)

Число, місяць, рік народження ___________________________________________________________
Строк служби (роботи) в органах внутрішніх справ _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Підстави для нагородження

Керівник підрозділу, у якому
проходить службу (працює) працівник

(П. І. Б.)

____________ 20__ року
Висновок вищих начальників
Заслуговує нагородження
Керівник структурного
підрозділу апарату Міністерства
(територіального органу
внутрішніх справ)
_____________________________________________________________________________________
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(П .І. Б.)

____________ 20__ року
Зворотний бік
НАЯВНІСТЬ
відомчих заохочувальних відзнак МВС України (яка відзнака, дата нагородження) та
відсутність дисциплінарних стягнень

Керівник підрозділу
кадрового забезпечення
структурного підрозділу
апарату Міністерства
(територіального органу внутрішніх справ)
____________________________________________________________________________________
(П. І. Б.)

____________ 20__ року
М. П.

Додаток 2
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки Міністерства
внутрішніх справ України

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
_____________________________________________________________________________________
(звання, прізвище, ім'я, по батькові)

Працює ______________________________________________________________________________
(посада, підрозділ, орган, в якому працює, з якого часу)

Громадянство _________________________________________________________________________
Число, місяць і рік народження __________________________________________________________
Місце народження _____________________________________________________________________
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(держава, область, місто, район, село)

Освіта _______________________________________________________________________________
(освітньо-кваліфікаційний рівень, повне найменування

_____________________________________________________________________________________
навчального закладу, дата закінчення, спеціальність та кваліфікація)

Науковий ступінь, вчене звання __________________________________________________________
Володіння мовами _____________________________________________________________________
(якими, якою мірою)

Державні нагороди ____________________________________________________________________
Стаж роботи у даному підрозділі _________________________________________________________
Страховий стаж роботи _________________________________________________________________
Стягнення ____________________________________________________________________________
(які, ким і за що накладені)

Трудова діяльність

Період
(місяць і рік)
__. _____

__. _____

__. _____

т/час

Посада, найменування установи

Керівник підрозділу
кадрового забезпечення _________________________________________________________________
(підпис)
(прізвище, ініціали)

____________ 20__ року
М. П.

Додаток 3
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки Міністерства
внутрішніх справ України

15
Зразок

Список
працівників органів та підрозділів внутрішніх справ головного управління,
управління МВС України
___________________________________
для нагородження відзнаками - медалями МВС України
"Ветеран служби"
полковника міліції Іванова Івана Івановича, старшого оперуповноваженого сектору карного
розшуку Старокиївського районного відділу Московського міського управління;
"10 років сумлінної служби"
підполковника міліції Іванова Івана Івановича, старшого оперуповноваженого сектору карного
розшуку Старокиївського районного відділу Московського міського управління;
"15 років сумлінної служби"
майора міліції Іванова Івана Івановича, старшого оперуповноваженого сектору карного розшуку
Старокиївського районного відділу Московського міського управління;
"20 років сумлінної служби"
капітана міліції Іванова Івана Івановича, старшого оперуповноваженого сектору карного розшуку
Старокиївського районного відділу Московського міського управління.
Наявність вислуги років для нагородження відповідною відзнакою та відсутність
дисциплінарних стягнень підтверджую.
Керівник підрозділу
кадрового забезпечення ________________________________________________________________
(підпис)
ініціали)

____________ 20__ року
М. П.

(прізвище,
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Додаток 4
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки Міністерства
внутрішніх справ України

ПРОТОКОЛ N ____
вручення (передачі) відомчої заохочувальної відзнаки Міністерства
внутрішніх справ України
________________________

"___" ____________ 20__ року

(місце вручення)

(дата вручення)

Мною, _______________________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали того, хто вручає)

_____________________________________________________________________________________,
вручено відомчу заохочувальну відзнаку Міністерства внутрішніх справ України
____________________________________________________________________ і посвідчення до неї
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(спеціальне або військове звання, прізвище, ім'я та по батькові, посада нагородженого)

нагородженому згідно з наказом Міністерства внутрішніх справ України від "___" ____________
20__ року N ______.
__________________________

______________

________________________

(посада)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

М. П.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України
18.01.2013 N 38

ЕСКІЗ
відомчої заохочувальної відзнаки МВС України - Подяки
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М 1:2

Начальник Департаменту
кадрового забезпечення МВС України
генерал-майор міліції

М. М. Дивак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України
18.01.2013 N 38

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки МВС України - Подяка
Бланк Подяки виготовляється на розташованому горизонтально паперовому носії, який
має розмір 210 х 297 мм. По периметру бланка розташовується прямокутна рамка
блакитного кольору з національним орнаментом.
У верхній частині аркуша, посередині, розташовується емблема МВС України.
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Під емблемою у три рядки розташовуються написи: "МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ
СПРАВ УКРАЇНИ"; "ПОДЯКА"; "ОГОЛОШУЄТЬСЯ".
У центрі аркуша передбачено поле для розміщення спеціального або військового звання,
прізвища, імені та по батькові нагородженого, а також витягу з наказу.
У нижній частині аркуша у два рядки розташовуються написи: "Міністр"; "Наказ від "___"
____________ 20__ року N _____ ".
Напис "ПОДЯКА" - жовтого кольору; всі інші - синього кольору.

Начальник Департаменту
кадрового забезпечення МВС України
генерал-майор міліції

М. М. Дивак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України
18.01.2013 N 38

ЕСКІЗ
відомчої заохочувальної відзнаки МВС України - Грамоти
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М 1:2

Начальник Департаменту
кадрового забезпечення МВС України
генерал-майор міліції

М. М. Дивак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України
18.01.2013 N 38

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки МВС України - Грамоти

20
Бланк Грамоти виготовляється на розташованому вертикально паперовому носії, який має
розмір 210 х 297 мм. По периметру бланка розташовується рамка синього кольору,
прикрашена зображенням дубового листя білого матового кольору.
У верхній третині аркуша, посередині, розташовується емблема МВС України з синьожовтою фігурною стрічкою по краях.
Під емблемою у чотири рядки розташовуються написи: "МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ
СПРАВ УКРАЇНИ"; "ГРАМОТА"; "НАГОРОДЖУЄТЬСЯ".
У центрі аркуша передбачено поле для розміщення спеціального або військового звання,
прізвища, імені та по батькові нагородженого, а також витягу з наказу.
У нижній частині аркуша, у два рядки розташовуються написи: "Міністр"; "Наказ від
"___" ____________ 20__ року N _____".
Напис "ГРАМОТА" - жовтого кольору; всі інші - синього кольору.

Начальник Департаменту
кадрового забезпечення МВС України
генерал-майор міліції

М. М. Дивак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України
18.01.2013 N 38

ЕСКІЗ
відомчої заохочувальної відзнаки МВС України - Почесної грамоти
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М 1:3

Начальник Департаменту
кадрового забезпечення МВС України
генерал-майор міліції

М. М. Дивак
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України
18.01.2013 N 38

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки МВС України - Почесної грамоти
Бланк Почесної грамоти виготовляється на паперовому носії, який в розгорнутому вигляді
має розмір 420 х 297 мм, а в складеному - 210 х 297 мм.
Перша сторінка Почесної грамоти прикрашена прямокутною рамкою жовтого кольору. У
верхній частині в три рядки напис: "МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ".
По центру сторінки в два рядки напис: "ПОЧЕСНА ГРАМОТА".
Написи жовтого кольору.
На другій сторінці посередині розташовано зображення емблеми МВС України, яке
покладено на фоновий гардієнт світло-блакитного кольору.
Третя сторінка прикрашена по периметру декоративною рамкою блакитного кольору, у
верхній частині якої розташовано зображення малого Державного Герба України з синьожовтою фігурною стрічкою по краях.
У верхній третині сторінки у чотири рядки розташовуються написи:
"МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ
"НАГОРОДЖУЄТЬСЯ".

СПРАВ

УКРАЇНИ";

"ПОЧЕСНА

ГРАМОТА";

У центрі аркуша передбачено поле для розміщення спеціального або військового звання,
прізвища, імені та по батькові нагородженого, а також витягу з наказу.
У нижній частині аркуша у два рядки розташовуються написи: "Міністр"; "Наказ від "___"
____________ 20__ року N _____".
Напис "ПОЧЕСНА ГРАМОТА" - жовтого кольору; всі інші - синього кольору.
Четверта сторінка - без зображень.

Начальник Департаменту
кадрового забезпечення МВС України
генерал-майор міліції

М. М. Дивак

23
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України
18.01.2013 N 38

ЕСКІЗ
відомчої заохочувальної відзнаки МВС України - нагрудного знака "За
відзнаку в службі"

М 1:1

Начальник Департаменту
кадрового забезпечення МВС України
генерал-майор міліції

М. М. Дивак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України
18.01.2013 N 38

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки МВС України - нагрудного знака "За
відзнаку в службі"
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Відзнака має форму стилізованого хреста зі сторонами складної форми розміром 45 х 45
мм, покладеного на еліптичний жовтого кольору вінок із лаврового листя.
Лапи хреста - бордового кольору з жовтого кольору пружками. У центрі хреста
розташована емблема МВС України.
На нижній лапі хреста розташовується білого матового кольору стрічка з написом: "ЗА
ВІДЗНАКУ В СЛУЖБІ".
Над білого матового кольору стрічкою по обидва боки вінка розташовані дві стрічки
кольорів Державного Прапора України.
На зворотному боці відзнаки передбачено місце для порядкового номера та розміщено
застібку для кріплення до одягу (нарізний штифт з гайкою).
Стрічка до відзнаки - муарова шириною 28 мм, червоного кольору з поздовжніми
кольоровими симетричними смужками: по краях - сині, 2 мм, далі до центру - жовті, 2 мм,
червоні, 4 мм, та чорні, 2 мм. По центру - жовтого кольору, 8 мм.
Планка до відзнаки - 28 х 12 мм, обтягнута відповідною стрічкою.

Начальник Департаменту
кадрового забезпечення МВС України
генерал-майор міліції

М. М. Дивак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України
18.01.2013 N 38

ЕСКІЗ
відомчої заохочувальної відзнаки МВС України - нагрудного знака "За
відвагу в службі"

25

М 1:1

Начальник Департаменту
кадрового забезпечення МВС України
генерал-майор міліції

М. М. Дивак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України
18.01.2013 N 38

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки МВС України - нагрудного знака "За
відвагу в службі"
Відзнака має форму хреста з розбіжними сторонами жовтого кольору. Лапи хреста
просічені. У центрі хреста розташовано зображення емблеми МВС України, яка
обрамлена золотистим декоративним орнаментом з стилізованого лаврового листя та
покладена на дві перехрещені вістрями догори шаблі сріблястого кольору.
Діаметр відзнаки 45 мм.
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На зворотному боці відзнаки передбачено місце для порядкового номера та розміщено
застібку для кріплення до одягу (нарізний штифт з гайкою).
Стрічка до відзнаки - муарова шириною 28 мм, бордового кольору з поздовжніми
кольоровими симетричними смужками: по краях - жовтого, 2 мм, далі до центру - сині, 2
мм. По центру - жовтого кольору, 10 мм.
Планка до відзнаки - 28 х 12 мм, обтягнута відповідною стрічкою.

Начальник Департаменту
кадрового забезпечення МВС України
генерал-майор міліції

М. М. Дивак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України
18.01.2013 N 38

ЕСКІЗ
відомчої заохочувальної відзнаки МВС України - нагрудного знака "За
безпеку народу"

М 1:1
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Начальник Департаменту
кадрового забезпечення МВС України
генерал-майор міліції

М. М. Дивак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України
18.01.2013 N 38

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки МВС України - нагрудного знака "За
безпеку народу"
Відзнака має форму восьмикутної променистої зірки з розбіжними променями.
У центрі зірки вміщено круглий синього кольору медальйон, який має жовтий обідок з
двома пружками, на якому в верхній частині - напис "За безпеку народу", а в нижній зображення рослинного орнаменту.
У центрі медальйона на білому тлі розташовано малий Державний Герб України,
оздоблений орнаментом.
Вертикальні та горизонтальні промені зірки, зображення та напис на медальйоні - жовтого
кольору. Діагональні промені зірки - білого матового кольору.
Діаметр відзнаки - 45 мм.
На зворотному боці відзнаки передбачено місце для порядкового номера та розміщено
застібку для кріплення до одягу (нарізний штифт з гайкою).
Стрічка до відзнаки - муарова шириною 28 мм, жовтого кольору з поздовжніми
кольоровими смужками: зліва - синя, 9 мм; справа, на відстані 6 мм від краю, - біла, 7 мм.
Планка до відзнаки - 28 х 12 мм, обтягнута відповідною стрічкою.

Начальник Департаменту
кадрового забезпечення МВС України
генерал-майор міліції

М. М. Дивак
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України
18.01.2013 N 38

ЕСКІЗ
відомчої заохочувальної відзнаки МВС України - медалі "10 років
сумлінної служби"

Начальник Департаменту
кадрового забезпечення МВС України
генерал-майор міліції

М. М. Дивак
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх справ
України
18.01.2013 N 38

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки МВС України - медалі "10 років
сумлінної служби"
Медаль "10 років сумлінної служби" має форму кола діаметром 32 мм бронзового
кольору. На лицьовому боці медалі в центрі на тлі стилізованих променів зображено
емблему Міністерства внутрішніх справ України.
По колу медаль обрамлено бортиком з написом, розділеним крапкою: "МІНІСТЕРСТВО
ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ".
На зворотному боці медалі розташовані: з лівого боку, по колу, - гілки з дубовим та
калиновим листям; з правого боку - напис у чотири рядки "10 років сумлінної служби".
Медаль має випуклий бортик.
За допомогою кільця з вушком медаль з'єднується з прямокутною колодкою, обтягнутою
стрічкою. Розмір прямокутної колодки до медалі - 28 х 42 мм, фігурної дужки та
заокругленого виступу до колодки - відповідно 30 х 2 мм та 2 мм.
Стрічка до відзнаки - муарова шириною 28 мм, малинового кольору з поздовжніми сірими
смужками шириною по краях 2 мм. Посередині - три сині смужки шириною 2 мм на
відстані 2 мм одна від одної.
Кріплення відзнаки до одягу здійснюється за допомогою застібки із запобіжником, що
знаходиться на зворотному боці колодки.
Планка до медалі - 28 х 12 мм, обтягнута відповідною стрічкою.

Начальник Департаменту
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відомчої заохочувальної відзнаки МВС України - медалі "15 років
сумлінної служби"
Медаль "15 років сумлінної служби" має форму кола діаметром 32 мм сріблястого
кольору. На лицьовому боці медалі в центрі на тлі стилізованих променів зображено
емблему Міністерства внутрішніх справ України.
По колу медаль обрамлено бортиком червоного кольору з написом білого матового
кольору, розділеним крапкою: "МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ".
На зворотному боці медалі розташовані: з лівого боку, по колу, - гілки з дубовим та
калиновим листям; з правого боку - напис у чотири рядки "15 років сумлінної служби".
Медаль має випуклий бортик.
За допомогою кільця з вушком медаль з'єднується з прямокутною колодкою, обтягнутою
стрічкою. Розмір прямокутної колодки до медалі - 28 х 42 мм, фігурної дужки та
заокругленого виступу до колодки - відповідно 30 х 2 мм та 2 мм.
Стрічка до відзнаки - муарова шириною 28 мм, малинового кольору з поздовжніми сірими
смужками шириною по краях 2 мм. По центру - дві сині смужки шириною 2 мм на
відстані 2 мм одна від одної.
Кріплення відзнаки до одягу здійснюється за допомогою застібки із запобіжником, що
знаходиться на зворотному боці колодки.
Планка до медалі - 28 х 12 мм, обтягнута відповідною стрічкою.
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відомчої заохочувальної відзнаки МВС України - медалі "20 років
сумлінної служби"
Медаль "20 років сумлінної служби" має форму кола діаметром 32 мм жовтого кольору.
На лицьовому боці медалі в центрі на тлі стилізованих променів зображено емблему
Міністерства внутрішніх справ України.
По колу медаль обрамлено бортиком червоного кольору з написом білого матового
кольору, розділеним крапкою: "МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ".
На зворотному боці медалі розташовані: з лівого боку, по колу, - гілки з дубовим та
калиновим листям; з правого боку - напис у чотири рядки "20 років сумлінної служби".
Медаль має випуклий бортик.
За допомогою кільця з вушком медаль з'єднується з прямокутною колодкою, обтягнутою
стрічкою. Розмір прямокутної колодки до медалі - 28 х 42 мм, фігурної дужки та
заокругленого виступу до колодки - відповідно 30 х 2 мм та 2 мм.
Стрічка до відзнаки - муарова шириною 28 мм, малинового кольору з поздовжніми сірими
смужками шириною по краях 2 мм. По центру - синя смужка шириною 2 мм.
Кріплення відзнаки до одягу здійснюється за допомогою застібки із запобіжником, що
знаходиться на зворотному боці колодки.
Планка до медалі - 28 х 12 мм, обтягнута відповідною стрічкою.
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Медаль "Ветеран служби" має форму кола діаметром 32 мм жовтого кольору. На
лицьовому боці медалі в центрі розміщено стилізований хрест з двома перехрещеними
шаблями вістрями догори. Лапи хреста - бордового кольору. Посередині хреста, у центрі
медалі, - зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України.
По колу медаль обрамлено подвійним бортиком з червоною смужкою.
На зворотному боці медалі розташовані: з лівого боку, по колу, - гілки з дубовим та
калиновим листям; з правого боку, по колу, - напис "МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ
СПРАВ УКРАЇНИ", посередині - напис у два рядки "ВЕТЕРАН СЛУЖБИ".
Медаль має випуклий бортик.
За допомогою кільця з вушком медаль з'єднується з прямокутною колодкою, обтягнутою
стрічкою. Розмір прямокутної колодки до медалі - 28 х 42 мм, фігурної дужки та
заокругленого виступу до колодки - відповідно 30 х 2 мм та 2 мм.
Стрічка до відзнаки - муарова шириною 28 мм, малинового кольору з поздовжніми сірими
смужками шириною по краях 2 мм. По центру - синя смужка розміром 10 мм.
Кріплення відзнаки до одягу здійснюється за допомогою застібки із запобіжником, що
знаходиться на зворотному боці колодки.
Планка до медалі - 28 х 12 мм, обтягнута відповідною стрічкою.
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посвідчень до відомчих заохочувальних відзнак МВС України - нагрудних
знаків "За відзнаку в службі", "За відвагу в службі", "За безпеку народу"
Посвідчення має розмір в розгорнутому стані 160 х 110 мм, в складеному 78 х 110 мм.
Обкладинка посвідчення - бордового кольору із зображенням імітації мармуру.
На першій сторінці обкладинки розташовано малий Державний Герб України та напис у
чотири рядки: "ПОСВІДЧЕННЯ до відзнаки МВС України", жовтого кольору.
З внутрішнього боку обкладинки посвідчення розташовано два бланки розміром 70 х 105
мм.
На лівому бланку посвідчення зверху розташовано напис у два рядки: "МІНІСТЕРСТВО
ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ".
Під написом передбачено поле для розміщення зображення відповідної відзнаки та її
порядкового номера.
Фон бланка посвідчення - світло-блакитний муаровий.
На правому бланку посвідчення у верхній половині розташовано чотири горизонтальні
смужки для розміщення спеціального або військового звання, прізвища, імені та по
батькові нагородженого. Під кожною із смужок є відповідний напис: "звання";
"прізвище"; "ім'я"; "по батькові". Посередині сторінки розташовано напис у три рядки:
"НАГОРОДЖУЄТЬСЯ відомчою заохочувальною відзнакою - нагрудним знаком". Під
написом "нагрудним знаком" передбачено поле для назви відповідної відзнаки. У нижній
частині сторінки у п'ять рядків розташовано написи: "Наказ Міністерства внутрішніх
справ України від "___" ____________ 20__ р. N ___";
"Міністр ____________________"; "м. п.".
Всі написи - чорного кольору.
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посвідчень до відомчих заохочувальних відзнак МВС України - медалей
"10 років сумлінної служби", "15 років сумлінної служби", "20 років
сумлінної служби", "Ветеран служби"
Посвідчення має розмір в розгорнутому стані 105 х 145 мм, в складеному - 105 х 72 мм.
Зовнішня сторона посвідчення має синій фон із зображенням імітації шкіри.
На першій сторінці посвідчення розташовано малий Державний Герб України та напис у
чотири рядки: "ПОСВІДЧЕННЯ до відзнаки МВС України", жовтого кольору.
Внутрішня сторона посвідчення має світло-блакитний муаровий фон.
На другій сторінці посвідчення зверху розташовано напис у два рядки: "МІНІСТЕРСТВО
ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ".
Під написом передбачено поле для розміщення зображення відповідної відзнаки.
На третій сторінці посвідчення у верхній половині розташовано чотири горизонтальні
смужки для розміщення спеціального або військового звання, прізвища, імені та по
батькові нагородженого. Під кожною із смужок є відповідний напис: "звання";
"прізвище"; "ім'я"; "по батькові". Посередині сторінки розташовано напис у три рядки:
"НАГОРОДЖУЄТЬСЯ відомчою заохочувальною відзнакою - медаллю". Під написом
"медаллю" передбачено поле для назви відповідної відзнаки. У нижній частині сторінки у
п'ять рядків розташовано написи: "Наказ Міністерства внутрішніх справ України від "___"
____________ 20__ р. N ___"; "Міністр ___________________"; "м. п.".
Всі написи - чорного кольору.
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