Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Президії НАМ України
03 вересня 2019 р. № 8/47-09

ПОЛОЖЕННЯ
про Медаль та Почесний диплом
Національної академії мистецтв України
І. Загальні положення
1. Медаль та Почесний диплом Національної академії мистецтв
України (далі НАМ України) встановлено з метою відзначення діячів
художньої культури, мистецтвознавчої та культурологічної науки за
створення мистецьких творів та наукових праць, що стали національним
надбанням, за особисті заслуги у творчій та науковій діяльності, для
нагородження колективів мистецьких установ, навчальних закладів та
громадських організацій, музеїв – за внесок у розвиток і збагачення
національної культури і мистецтва.
2. Нагородження Медаллю та Почесним дипломом Національної
академії мистецтв України провадиться за рішенням Президії НАМ України.
3. Медаль НАМ України має два види:
«Золота медаль»
«Срібна медаль».
4. «Золотою медаллю» нагороджуються митці, науковці, колективи
мистецьких установ, навчальні заклади та громадські організації за видатні
мистецькі та наукові досягнення.
«Срібною медаллю» нагороджуються митці, науковці, колективи
мистецьких установ, навчальні заклади та громадські організації за значні
творчі та наукові досягнення.
Почесним дипломом нагороджуються митці, науковці, колективи
мистецьких установ, навчальні заклади та громадські організації за вагомі
творчі та наукові досягнення.
Медаллю та Почесним дипломом НАМ України нагороджуються, як
правило, громадяни України, за особистий внесок в одній із сфер діяльності,
зазначених у пункті 1 цього Положення.
З метою підтримки обдарованої творчої та наукової молоді, Медаллю
та Почесним дипломом можуть нагороджуватись випускники мистецьких
закладів освіти III-IV рівнів акредитації за високопрофесійні дипломні
роботи, по наслідках проведення творчої акції «Мистецтво молодих».
Присудження Почесного диплома Академії розповсюджується також на
випускників мистецьких закладів освіти I-II рівнів акредитації по творчій
акції «Мистецтво молодих».
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5. На здобуття Медалі або Почесного диплома можуть висуватися як
окремі мистецькі твори і наукові праці, так і серії мистецьких та наукових
робіт, а також колективні праці, створені за останні три роки, що здобули
широке громадське визнання, мали певний резонанс серед мистецької
критики і були показані або опубліковані не пізніше, ніж за півроку до дня
присудження Медалі або Почесного диплому.
6. Медаллю або Почесним дипломом можуть нагороджуватись й
іноземні громадяни, творчі здобутки яких відповідають вимогам, викладеним
у пункті 1 цього Положення.
7. До Медалі НАМ України видається посвідчення.
8. По творчій акції «Мистецтво молодих» встановлюється не більше
однієї «Золотої» та двох «Срібних» медалей на рік.
ІІ. Порядок представлення до нагородження
Медаллю або Почесним дипломом
НАМ України
9. Подання (пропозиції) про нагородження Медаллю або Почесним
дипломом НАМ України вносяться до Президії НАМ України президентом
НАМ України, віце-президентами, головним ученим секретарем, а також
академіками-секретарями за рішенням відділень.
10. Клопотання про нагородження Медаллю або Почесним дипломом
НАМ України перед посадовими керівними особами, зазначеними у пункті 9
цього Положення, або бюро відділень НАМ України подаються творчими
установами, громадськими організаціями, мистецькими закладами культури і
освіти, вченими радами наукових установ НАМ України.
11. Одночасно з клопотанням про нагородження Медаллю або
Почесним дипломом НАМ України подаються такі документи:
- подання про нагородження Медаллю або Почесним дипломом
Академії (при висуванні колективної роботи повинна бути охарактеризована
участь кожного з авторів у створюванні цієї мистецької або наукової праці);
- творча характеристика;
- відомості про автора (авторів) – місце роботи, посада;
- коротка анотація на художній твір або наукову працю;
- кольорові фотографії твору (творів) розміром 18 х 24 см, слайди, якщо
можливо, можуть бути представлені оригінали. Для друкованих праць
обов’язково надсилається один примірник видання, який, у разі
нагородження, залишається у відділі науково-координаційної діяльності та
інформації НАМ України;
- рецензія на творчі та наукові праці.
12. Подання про нагородження Медаллю або Почесним дипломом
НАМ України вносяться до Президії протягом року.
13. Подання про нагородження по наслідках творчої акції «Мистецтво
молодих» вноситься відповідним відділенням разом з висновками журі акції
під час її проведення.
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14. Художні твори та наукові праці, що були удостоєні Державних
премій України та твори, які вже були відзначені «Золотою» або «Срібною»
медалями або Почесним дипломом НАМ України повторно не
представляються.
III. Порядок розгляду кандидатур,
які рекомендуються до нагородження
15. Президія НАМ України розглядає подання по кандидатурах,
представлених до нагородження, обговорює їх і ухвалює відповідне рішення.
Про нагородження Медаллю приймається постанова Президії НАМ України.
Рішення про нагородження Почесним дипломом НАМ України
оформлюється постановою Президії або наказом президента Національної
академії мистецтв України.
IV. Порядок вручення
Медалі та Почесного диплома
НАМ України
16. Вручення Медалі та Почесного диплому НАМ України провадиться
в обстановці урочистості і гласності на сесії загальних зборів НАМ України
або на засіданні її Президії. За рішенням Президії НАМ України вручення
Медалі або Почесного диплому може провадитись в іншому урочистому
порядку.
17. Медаль і посвідчення до неї або Почесний диплом НАМ України
вручає президент НАМ України або, за його дорученням, віце-президент,
головний учений секретар НАМ України.
18. У разі втрати (псування) Медалі, посвідчення та Почесного
диплому НАМ України їх дублікати не видаються.
19. Облік і реєстрацію нагороджених Медаллю або Почесним
дипломом НАМ України веде відділ кадрів апарату Президії НАМ України.

Головний учений
секретар НАМ України

О.В. Скрипник

