Затверджено Рішенням
Правління АПУ
від 17 квітня 2018 р.

Президент
Стельмащук А.В.

ПОЛОЖЕННЯ
про відзнаки за вагомий внесок у розвиток Асоціації правників України
Дане Положення розроблене на виконання статті 2 Статуту Всеукраїнської
громадської організації «Асоціація правників України».
1. Загальні положення.
1.1. Відзнаки встановлюються для щорічного нагородження членів Асоціації
правників України (далі – АПУ) за вагомий особистий внесок у розвиток
спільноти АПУ (далі - Відзнаки)
1.2. Кількість номінантів визначається Правлінням АПУ.
2. Порядок представлення до Відзнак.
2.1. Для проведення процедури висування претендентів на нагородження
Відзнаками створюється Номінаційна комісія з п’яти членів АПУ.
2.2. Персональний склад Номінаційної комісії затверджується Правлінням АПУ
на два роки з правом повторного переобрання.
2.3. Претендента на нагородження відзнакою у встановлених номінаціях може
запропонувати будь-який член АПУ. Кожний член АПУ може запропонувати не
більше одного претендента.
2.4. Висування претендента на нагородження Відзнаками відбувається в
письмовій або електронній формі шляхом заповнення номінаційної анкети
встановленого Номінаційною комісією зразка та передання її до Секретаріату
АПУ до дати, встановленої Номінаційною комісією.

2.5. Після закінчення терміну висування претендентів на нагородження
Відзнаками Номінаційний комітет протягом трьох днів розглядає отримані

номінаційні анкети.
2.6. Номінаційний комітет визначає номінантів на нагородження Відзнаками
шляхом їх вільної та неупередженої оцінки, приймаючи до уваги активність та
ефективність у діяльності Асоціації, бездоганне дотримання етичних норм,
лідерські якості та особистий професійний авторитет у правничій спільноті.
2.7. Номінаційний комітет приймає рішення простою більшістю голосів членів
Номінаційного комітету.
2.8. Номінаційний комітет пропонує Правлінню АПУ
кандидатури номінантів на нагородження Відзнаками.
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3. Порядок вручення Відзнак.
3.1. Лауреати нагороджуються Відзнаками особисто в урочистій атмосфері.
3.2. Дата та місце нагородження Відзнаками визначається Президентом АПУ.
3.3. Повідомлення про нагородження Відзнаками оприлюднюється в
інформаційних ресурсах АПУ – на офіційному сайті, у Віснику Асоціації
правників України та інших засобах масової інформації.
3.4. Лауреати Відзнак самостійно несуть всі зобов’язання, які можуть
виникнути перед податковими органами України, у зв’язку з отриманням
Нагороди.
3.5. Після безпосереднього нагородження кожному лауреату пропонується
виголосити промову.

