
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням вченої ради Національного 
університету біоресурсів і 
природокористування України  
від 27 травня 2015 р., протокол № 10 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ  
про присвоєння почесного звання 

«Меценат Національного університету  
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1. Загальні положення 

 
1.1. Положення затверджується вченою радою Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. 
1.2. Почесне звання «Меценат Національного університету біоресурсів і 

природокористування України» може бути присвоєне особам - громадянам України та іноземних 
держав, які зробили вагомий благодійний матеріальний внесок для розвитку НУБіП України.  

1.3. Основні напрями благодійної діяльності:  
- поліпшення матеріально-технічної бази НУБіП України, в тому числі його відокремлених 

підрозділів;  
- сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-інноваційних програм і проектів, 

надання матеріальної допомоги працівникам, докторантам, аспірантам і студентам 
НУБіП України;  

- сприяння виховній роботі, розвитку культури, в тому числі реалізації програм 
культурологічного спрямування тощо.  

1.4. Форми здійснення благодійної діяльності:  
- підтримка молодих вчених і талановитої студентської молоді; 
- одноразова фінансова, матеріальна та інша допомоги;  
- систематична фінансова, матеріальна та інша допомога; 
- фінансування конкретних цільових програм;  
- допомога на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;  
- дарування або дозвіл на безоплатне (пільгове) використання об'єктів власності;  
- дозвіл на використання своєї назви, емблеми, символів; 
- надання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачею результатів 

особистої творчої діяльності; 
- прийняття на себе витрат щодо безоплатного, повного або часткового утримання об'єктів 

благодійництва; 
- інші заходи, не заборонені чинним законодавством України. 
 

2. Порядок нагородження та вшанування відзначених осіб 
 

2.1. Рішення про присвоєння почесного звання «Меценат Національного університету 
біоресурсів і природокористування України» приймається щорічно на засіданні вченої ради 
університету напередодні нового навчального року. В окремих випадках рішення щодо 
присвоєння почесного звання може бути прийняте за скорегованою процедурою. 

2.2. Спеціальний сертифікат «Меценат Національного університету біоресурсів і 
природокористування України» вручається ректором НУБіП України номінанту зазначеного 
почесного звання під час святкування Дня знань (щорічно). Почесні Меценати НУБіП України 
заносяться на спеціальний стенд, який буде представлений в адміністративному корпусі 
університету. 

2.3. Інформація про зазначену подію висвітлюється на офіційному сайті університету та у 
газеті «Університетський кур’єр».  

2.4. Почесні Меценати НУБіП України мають право приймати участь в роботі вченої ради 
університету (з дорадчим голосом) та в проведенні урочистостей.  


