
ВІДЗНАКИ
за професіоналізм та 
милосердя

«ОРДЕН СВЯТОГО ПАНТЕЛЕЙМОНА»

• є громадською нагородою,
• має професійно-фахову спрямованість, 

вручається особам, яким притаманні 
високий професіоналізм та  духовно-
моральні якості,

• присуджується за гуманістичну й 
благородну діяльність у галузі охорони 
здоров’я, яка позитивно впливає 
на свідомість й духовний розвиток 
українського народу та держави в цілому, 

• спрямована на збереження та зміцнення 
здоров’я жителів України.

• є громадською нагородою;
• має професійно-фахову спрямованість;
• вручається особам, яким притаманні високий професіоналізм та духовно-

моральні якості та які розробили, впровадили власний проект та досягли 
значних особистих результатів у галузі охорони здоров’я, волонтерській, 
гуманістичній та громадській діяльності;

• присуджується за активність у молодіжному медичному русі, інноваційні 
наукові та практичні результати в галузі охорони здоров’я, духовному й 
фізичному розвитку українського суспільства;

• вручається молодим громадянам України віком до 35 років.

НОМІНАЦІЇ 

Відзнаки за професіоналізм та милосердя 
«Орден Святого Пантелеймона»:

 «МЕДАЛЬ 
СВЯТОГО ПАНТЕЛЕЙМОНА» 

«НАЙКРАЩИЙ ЛІКАР»

«НАЙКРАЩИЙ МЕДИЧНИЙ ПРАЦІВНИК»

«НОВАТОР ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я»

«ЗА ДОСЯГНЕННЯ В МІЖНАРОДНОМУ СПІВРОБІТНИЦТВІ В ОХОРОНІ ЗДОРОВ’Я»

«ВЗІРЕЦЬ СЛУЖІННЯ СУСПІЛЬСТВУ»

«ЗА  ОСОБИСТИЙ ВАГОМИЙ ВНЕСОК У РОЗВИТОК  ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»  
(для іноземних громадян з 2019 р.)  

НОМІНАЦІЇ 

Відзнаки за професіоналізм та милосердя 
«Медаль Святого Пантелеймона»:

«ЗА  ЛІКАРСЬКЕ МИСТЕЦТВО»

«ЗА ТУРБОТУ ТА ЛАСКУ  ДО ХВОРОГО»

«ЗА НАУКОВІ РОЗРОБКИ В МЕДИЦИНІ»



ІСТОРІЯ ВІДЗНАКИ
 
У 2009 р. Міністерство охорони здоров’я під керівництвом В.М.Князевича запровадило в 

Україні заохочувальну Відзнаку «Хрест Пантелеймона Цілителя», яка вручалася тим, хто має ви-
датні особисті заслуги та сприяє розвитку галузі охорони здоров’я та медичної науки, в благодій-
ній, гуманістичній та громадській діяльності, а також за інші здобутки на ниві охорони фізичного 
та духовного здоров’я населення.

Відзнака була погоджена та благословенна Предстоятелями трьох найбільших християнсь-
ких Церков України:  Митрополитом Київським і всієї України Володимиром, Патріархом 
Київським і всієї Руси-України Філаретом, Блаженнішим Любомиром (Гузаром).

Дотримуючись основоположних засад заснування Державної нагороди у 
2009 р. та продовжуючи традицію нагородження, з метою відновлення 
в суспільстві засад милосердя, гуманізму, любові до ближнього 
та недужого, у 2017 р. започатковано громадську Відзна-
ку за професіоналізм та милосердя «Орден Святого 
Пантелеймона», а з 2018 р. для молодих ме-
диків (віком до 35 років) затвердже-
на Відзнака за професіоналізм 
та милосердя «Медаль 
Святого Панте-
леймона».

КОНКУРСНИЙ 
ВІДБІР 
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ

Регіональна рада 
орган, який включає представ-
ників регіональної медичної 
спільноти, громадських органі-
зацій, органів влади, духовен-
ства, журналістської сфери, 
культури та молоді в м. Києві та 
у кожній області України, крім 
території АРК, м. Севастополь, 
території проведення операції 
Об’єднаних сил та тимчасово 
окупованих територій України. 
Регіональна рада здійснює від-
бір кандидатів, аналізує їхню 
діяльність, подає справи відібра-
них кандидатів на розгляд На-
ціональної експертної комісії.

Національна 
експертна комісія
 формується з Голів Регіональних 
рад та представників громадсь-
кості та духовенства, кількість 
яких не має перевищувати 10 
осіб. Перелік представників гро-
мадськості та духовенства по-
годжує голова Поважної Ради за 
поданням Виконавчого комітету.

Поважна Рада 
об’єднує відомих представників 
медичної, культурної, громад-
ської спільноти, політикуму, 
духовенства, які є моральними 
авторитетами українського су-
спільства, Поважна Рада може 
ухвалювати звернення до гро-
мадськості, органів влади, між-
народного співтовариства з осо-
бливо значущих для суспільства 
питань.

1. Оголошення Поваж-
ною Радою відкритого 
конкурсу на присуджен-
ня Відзнак, затвердження 
умов конкурсу 

(до 30 листопада).

2. Проведення регіо-
нального конкурсного 
відбору, який здійсню-
ють Регіональні ради в 
кожній області України 

(30 листопада - 28(29) 
лютого).

3.Подання Регіональ-
ними радами канди-
датів- переможців ре-
гіонального відбору (по 
1-му у кожній номінації 
на Орден Святого Панте-
леймона та Медаль Свя-
того Пантелеймона») до 
Виконавчого комітету 
(1 березня - 1 квітня) 
та оцінка документів на 
відповідність встанов-
леним вимогам 

(1 квітня – 15 квітня)

ПРОЦЕДУРА ВІДБОРУ НОМІНАНТІВ ТА 
ПРИСУДЖЕННЯ ВІДЗНАК 
за професіоналізм та милосердя «Орден Святого 
Пантелеймона» та  «Медаль Святого Пантелеймона»   
згідно з затвердженими Положеннями 
Відзнак (Протокол засідання Поважної 
Ради №12 (34) від 15 жовтня  2020р.)

4. Розгляд кандидатів 
на отримання Відзнак 
та ухвалення рішення 
Національною експерт-
ною комісією про реко-
мендацію Поважній Раді 
чотирьох найкращих 
кандидатів у кожній з 
номінацій Відзнак за 
професіоналізм та ми-
лосердя «Орден Святого 
Пантелеймона» та «Ме-
даль Святого Пантлей-
мона» 

(15 квітня - 1 червня)

5. Визначення пере-
можців у кожній номіна-
ції на присудження Від-
знак Поважною Радою 
шляхом таємного голо-
сування 

(червень- 9 серпня)

6. Урочиста цере-
монія нагородження пе-
реможців традиційно в 
день Святого великому-
ченика та цілителя Пан-
телеймона 

9 серпня.

– громадські організації сфери охорони 
здоров’я;

– об’єднання (організації) пацієнтів;

– церкви та релігійні організації;

– лікувальні та лікувально-профілактич-
ні установи різних форм власності;

– фізичні особи, які вносять власну кан-
дидатуру, або ж кандидатуру іншої осо-
би; 

– наукові установи та навчальні заклади.

Подання на кандидатів на присудження 
Відзнаки приймають Регіональні ради.

КОНТАКТИ

Адреса: вул. Пимоненка, 10а, оф. 321, м. Київ, 04050
е-mail: orden.panteleimon@gmail.com

конт.тел.: 044 482 36 75
веб-сайт: https://orden-panteleimon.com.ua/

facebook:  https://www.facebook.com/OrdenStPanteleimon/

Подання на кандидатів на 
присудження Відзнак 

містить:
– презентацію про кандидата з описом 

Право пропонувати 
кандидатури на 

присудження Відзнак 
мають:

– опис професійних здобутків, благодій-
ної та громадської діяльності зі зазна-
ченням відповідності критеріям, визна-
ченим в описах номінацій. Презентація 
має бути обсягом до 7 слайдів у форматі 
ppt; 

– заяву кандидата про згоду брати участь 
у конкурсі на присудження Відзнаки в 
поточному році; 

- згоду на збір та обробку персональних 
даних.


