
Зі змінами, внесеними відповідно до  

наказу № 123-1-10 від 17 березня 2022 р. 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок визначення та відзначення 

Благодійників року Львівської політехніки 

 

1. Загальні засади  

 

1.1. Положення розроблене на виконання статуту Національного 

університету «Львівська політехніка» та Стратегічного плану розвитку 

Національного університету «Львівська політехніка». 

1.2. Благодійник року Львівської політехніки – юридична або фізична 

особа, яка упродовж року зробила найбільший у вартісному еквіваленті 

благодійний та безповоротний внесок у розвиток Львівської політехніки. 

1.3. Благодійників року Львівської політехніки визначають у таких 

номінаціях: 

– «Благодійник року – юридична особа»; 

– «Благодійник року – фізична особа»; 

– «Благодійник року – найкращий волонтер». 

1.4. Номінантами на відзначення Благодійниками року Львівської 

політехніки за номінаціями «Благодійник року – юридична особа» та 

«Благодійник року – фізична особа» є відповідно юридичні та фізичні особи, 

які упродовж року зробили благодійні та безповоротні внески у розвиток 

Львівської політехніки у формі: 

– одно- чи багаторазової благодійної допомоги грошовими коштами на 

рахунки Львівської політехніки; 

– фінансування конкретних проектів Львівської політехніки; 

– фінансування стипендійних програм для студентів чи працівників 

Львівської політехніки; 

– надання обладнання, інших матеріальних цінностей структурним 

підрозділам Львівської політехніки; 

– надання допомоги на основі договорів про благочинну діяльність тощо. 

Номінантами також є юридичні та фізичні особи, які зробили благодійні та 

безповоротні внески у розвиток Львівської політехніки, що надійшли на 

рахунки Львівської політехніки у поточному році. 

1.5. Номінантами на відзначення Благодійником року Львівської 

політехніки за номінацією «Благодійник року – найкращий волонтер» є фізичні 

або юридичні особи, що здійснювали соціально спрямовану діяльність на 

користь Львівської політехніки на безоплатній основі. 

 



2. Порядок визначення Благодійників року Львівської політехніки 

 

2.1. Номінантів на участь у конкурсі, за їх згодою, можуть висувати 

проректори, директори інститутів, голова Благодійного фонду Львівської 

політехніки, Голова Правління Асоціації випускників. 

2.2. Для висунення номінантів у Благодійники року Львівської політехніки 

не пізніше 1 листопада подають пропозиції відповідальній особі, визначеній 

ректором, щодо осіб, які зробили внесок у розвиток університету за поточний 

календарний рік не менше як 1 млн.грн. (для юридичних осіб) та не менше як 

100 000 грн. (для фізичних осіб). В поданні вказують форму і вартість внеску 

кожного номінанта. До подання додають відповідні підтверджувальні 

документи. 

2.3. Відповідальна особа, визначена ректором на підставі отриманих 

подань формує рейтинговий список номінантів у кожній номінації. Основним 

критерієм для формування рейтингового списку номінантів є розмір їхніх 

внесків у розвиток Львівської політехніки. 

2.4. Списки номінантів у кожній номінації із зазначенням суми внеску 

оприлюднюють на сайті Львівської політехніки. 

2.5. Ректор Університету вносить на розгляд та затвердження Вченої Ради 

список лауреатів з числа оголошених на сайті Львівської політехніки 

номінантів відповідно до вимог п. 2.2. 

2.6. Вчена Рада Університету відкритим голосуванням затверджує 

переможців конкурсу. 

2.7. Благодійниками року Львівської політехніки визнають першого 

номінанта у рейтингових списках за кожною номінацією. У разі співмірності 

(незначної відмінності) вартостей внесків першого та наступних номінантів у 

рейтинговому списку кількість лауреатів може бути збільшена. 

 

3. Відзначення Благодійників року Львівської політехніки 

 

3.1. Благодійників року відзначають нагородою «Благодійник року 

Львівської політехніки» на засіданні Вченої Ради університету або інших 

важливих урочистих подіях університету. 

3.2. Інформація про Благодійників року Львівської політехніки 

висвітлюється на сайті університету та у засобах масової інформації. 

3.3. Юридичним і фізичним особам, яких визнано Благодійниками року 

Львівської політехніки, надається право використовувати це звання у своїх 

рекламних кампаніях із зазначенням року присудження. 


