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ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОЧЕСНЕ ЗВАННЯ «ВЕТЕРАН ТАВРІЙСЬКОГО 
ДЕРЖАВНОГО АГРОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО»

1. Загальні положення
Почесне звання «Ветеран Таврійського державного агротехнологічного 

• університету імені Дмитра Моторного» (далі -  «Ветеран ТДАТУ»), надається 
працівникам, які сумлінно працювали в університеті не менше ЗО років - 
чоловіки та 25 років -  жінки:

-  брали активну участь у громадському житті;
г -  не мали порушень трудової дисципліни і громадського порядку;

-  зробили значний внесок у розвиток університету: у справу підготовки 
висококваліфікованих спеціалістів, у розвиток науки-, матеріально-технічної 
бази, в удосконалення навчально-методичного процесу.

2. Порядок присвоєння почесного звання «Ветеран ТДАТУ»
1. Почесне звання присвоюється загальним рішенням адміністрації і 

профкому університету за поданням ради ветеранів.
2. Право на присвоєння почесного звання розповсюджується на всі 

категорії співробітників ТДАТУ (крім сумісників).
3. Почесне звання присвоюється щорічно тим, хто відповідає 

встановленим вимогам до Дня працівників освіти.
4. Присвоєння почесного звання «Ветеран ТДАТУ» супроводжується 

врученням спеціального посвідчення в урочистій обстановці.
5. За бездоганну працю і значні успіхи в роботі ветерани можуть бути 

нагороджені почесними званнями: «Заслужений викладач ТДАТУ», 
«Заслужений науковий співробітник ТДАТУ», «Заслужений працівник 
ТДАТУ» з' врученням їм відповідних дипломів .за умов, якщо він 
пропрацював в університеті 35 років для жінок та 40 років -  для чоловіків.

3. Статус ветерана ТДАТУ
3.1 Ветеран ТДАТУ має право:
-  брати участь в усіх загальних університетських, факультетських та 

катедральних заходах;
-  користуватися бібліотекою, спорткомплексом, їдальнею, послугами 

транспорту;



-  на отримання путівок у спортивно-оздоровчий комплекс «Салют» 
згідно з колективним договором;

-  на отримання матеріальної допомоги (через профком);
-  за бажанням рідних та близьких прощання зі співробітником 

університету, який має статус «Ветеран ТДАТУ», може проводитись на 
території університету.

. 3.2 Ветеран ТДАТУ зобов’язаний:
-  показувати приклад творчого ставлення до роботи за своєю 

спеціальністю та до громадських доручень;
-  бути наставником молоді, передавати свій досвід і знання, виховувати 

відповідальне ставлення до праці;
-  бути прикладом на роботі, у громадських місцях та у побуті.
За порушення виробничої та трудової дисципліни, за недостойну 

поведінку у громадських місцях та у побуті, притягнення до суду за 
антигромадські поступки, ветеран праці може бути позбавлений .цього 
почесного звання.

Позбавлення проводиться за представленням Ради ветеранів загальним 
рішенням адміністрації і профкому університету. При цьому посвідчення 
вилучається.
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