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ПОЛОЖЕННЯ
про нагородження нагрудним знаком “Орден Мистецтв”
1. Заохочувальною відзнакою Національної академії мистецтв
України – нагрудним знаком “Орден Мистецтв” (далі – Нагрудний знак) –
нагороджуються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які
домоглися визначних успіхів у сфері культури і мистецтв, у тому числі
меценатської діяльності.
Опис Нагрудного знаку наведений в додатку до цього Положення.
2. Рішення про нагородження Нагрудним знаком ухвалюється Радою
Ордена Мистецтв (далі – Рада), створеною при Національній академії
мистецтв України у кількості 13 (тринадцяти) осіб.
До складу Ради входять:
Президент Національної академії мистецтв України;
Міністр культури України;
Державний секретар Міністерства культури України;
академіки-засновники Ордена – члени Національної академії мистецтв
України;
видатні діячі культури і мистецтв (за пропозиціями Національної
академії мистецтв України та Міністерства культури України).
Персональний склад Ради затверджується Президією Національної
академії мистецтв України терміном на 5 років. Члени Ради Ордена
обирають відкритим голосуванням голову (магістра) Ради.
Питання щодо нагородження Нагрудним знаком розглядається Радою,
як правило, раз у місяць.
3. Подання про нагородження вносять: Президія Національної
академії мистецтв України, колегія Міністерства культури України, заклади
культури, громадські об’єднання, члени Ради.
До подання додається довідка, в якій визначаються конкретні заслуги
особи, що стали підставою для порушення клопотання про нагородження.
4. Клопотання про нагородження Нагрудним знаком перед вищим
органом порушується, як правило, трудовими колективами, де працюють
особи, або їх колегіальними органами управління. Висунення кандидатур
здійснюється гласно.

5. Вручення Нагрудного знаку проводиться в урочистій обстановці
уповноваженим членом Ради на сесії Загальних зборів Національної
академії мистецтв України, на засіданні її Президії або в Міністерстві
культури України.
Разом з Нагрудним знаком нагородженому вручається посвідчення,
зразок якого затверджується Національною академією мистецтв України.
6. Нагрудний знак носиться в порядку, визначеному в додатку до
цього Положення.
7. Про нагородження Нагрудним знаком у трудовій книжці
нагородженого робиться відповідний запис.
8. Повторне нагородження Нагрудним знаком однакового ступеня
не проводиться.
9. У разі втрати (псування) Нагрудного знаку та посвідчення,
дублікати, як правило, не видаються. Як виняток, вони можуть бути видані
за рішенням Ради у випадках втрати внаслідок обставин, коли нагороджений
не міг запобігти цьому.
10. Позбавлення Нагрудного знаку проводиться на підставі рішення
Ради за вчинки, несумісні з принципами моралі і етики. Нагрудний знак з
посвідченням, що належали особі, позбавленій нагороди, підлягають
поверненню до Національної академії мистецтв України.
11. Національна академія мистецтв України веде списочний облік
нагородження Нагрудним знаком.
Головний учений секретар
НАМ України

О.В. Скрипник

Додаток
до Положення про нагородження
нагрудним знаком “Орден Мистецтв”
ОПИС
нагрудного знаку “Орден Мистецтв”
Нагрудний знак “Орден Мистецтв” (далі – Нагрудний знак) має три ступені:
командорський ступінь – знак золотого кольору на стрічці, що носиться на
шиї, найвища ступінь Ордена;
офіцерський ступінь – знак золотого та срібного кольору на стрічці, що
носиться на лівій стороні грудей;
кавалерський ступінь – знак срібного кольору на стрічці, що носиться на
лівій стороні грудей.
Нагородження

Нагрудним

знаком

проводяться

послідовно,

від

кавалерського ступеня до командорського.
Удостоєні кавалерської ступені Нагрудного знаку можуть бути особи, що
мають значні заслуги в галузі культури і мистецтв, а також меценатської
діяльності. Нагородження офіцерським ступенем можливо, як правило, не раніше,
як через 3 роки після нагородження кавалерським ступенем, а командорським
ступенем, як правило, не раніше, як через 3 роки після нагородження офіцерським
ступенем Нагрудного знаку.
Народні художники, артисти, архітектори, майстри народної творчості,
заслужені діячі мистецтв, нагороджуються відразу командорським ступенем, а
заслужені – офіцерським.
До громадян інших держав, що не мешкають на території України, умови
терміну між нагородами можуть не застосовуватися.
При нагородженні старшим ступенем Нагрудного знаку заслуги, вже
відмічені молодшим ступенем, не зараховуються.
При виняткових заслугах кандидата для нагородження термін між
нагородженнями може не застосовуватися. Міністр культури України, Президент
Національної академії мистецтв України і члени Ради при вступі на посаду
отримують командорський ступень Ордена “по праву”.

Графічне зображення нагрудного знаку “Орден Мистецтв”

Нагрудний знак “Орден Мистецтв”
Нагрудний знак “Орден Мистецтв” виготовляється методом литва та
штампування.
Нагрудний знак з підвіски та колодки на стрічці.
Центральною частиною Нагрудного знаку є коло, на дужці якого по краю
розміщено напис: “PER ARTEM AD VICTORIAM”, а в центрі великі літери
АМУ. Під написом на дужці емаль білого кольору, під літерами АМУ синього
кольору.
Основою Нагрудного знаку є штампована зірка з вензелями виготовленими
литвом.
Підвіску виготовлено в три деталі, діаметром – 50 мм.
Підвіска, за допомогою вушка та кільця, з’єднана з колодкою прямокутної
форми.
Усі зображення і написи рельєфні.
В колодку протягнута шовкова стрічка синього кольору, ширина якої 28 мм.
Нагрудний знак командорського ступеня виготовляється з латуні,
покритий гальванічним золотом.
Нагрудний знак офіцерського ступеня виготовляється з латуні, покритий
гальванічним золотом та сріблом.
Нагрудний знак кавалерського ступеня виготовляється з латуні,
покритий сріблом.
Розмір підвіски 50 мм на 50 мм. Колодка під стрічку 15 мм на 8 мм.

Головний учений секретар
НАМ України

О.В. Скрипник

