
Положення  

«Про надання почесного звання та нагородження заохочувальною 

відзнакою «Заслужений судовий експерт Союзу експертів України» 
 

1. Надання почесного звання та нагородження заохочувальною відзнакою «Заслужений 

судовий експерт Союзу експертів України» - офіційні почесні відзнаки  Союзу експертів 

України, які свідчать про  високий рівень кваліфікації та фаховість судового експерта - 
члена Союзу експертів України. Надається  за рішенням Правління  СЕУ за поданням 

голови регіонального відділення СЕУ згідно постанови, прийнятої на зборах 

регіонального відділення, а також за рішенням Президента СЕУ. 
 

2. Критеріями для висування судових експертів - членів Союзу експертів України на право 

отримання почесного звання та нагородження заохочувальною відзнакою «Заслужений 

судовий експерт Союзу експертів України» є: 
1. Стаж роботи у якості судового експерта не менш ніж п’ятнадцять років, 

належність до складу СЕУ не менш ніж десять років. 

2. Відсутність непідтверджених повторних експертиз на протязі усього часу своєї 
діяльності. 

3. Наявність щорічного задовільного рецензування робіт. 

4. Наявність не менш ніж десяти виконаних рецензій на рік в якості рецензента. 

5. Наявність діяльності в якості викладача, керівника стажування, участь у 
розробленні методичних посібників, публікації статей, підготовці та участі у 

заходах щодо підвищення кваліфікації судових експертів та оцінювачів. 

6.  Участь у виконанні доручень Міністерства юстиції України, Фонду державного 
майна України та інших державних установ. 

7. Активна участь в роботі регіональних відділень СЕУ, представництво СЕУ на 

між установчому організаційному рівні. 
8. Активна участь у роботі більшості семінарів з підвищення кваліфікації 

та заходах, що запроваджені Союзом експертів України. 

9. Забезпечення повною матеріально-технічною базою для виконання усіх видів 

досліджень за напрямком експертної діяльності, надання до Дирекції СЕУ її 
переліку. 

10. Активна фінансова підтримка СЕУ, в частині своєчасної сплати членських 

внесків. 
 

3.     Член СЕУ, нагороджений почесним званням та заохочувальною відзнакою  «Заслужений     

судовий експерт Союзу експертів України» , має право: 
 1. Отримувати  заохочувальну відзнаку «Заслужений     судовий експерт Союзу      

експертів України»  та відповідне «Посвідчення» до неї. 

 2. Зазначати факт наявності почесного звання та заохочувальної відзнаки    

«Заслужений     судовий експерт Союзу експертів України» у відповідних 
документах.  

 3.  Використовувати символіку Союзу експертів на фірмових бланках за  

      його підписом. 
                   4. Бути зазначеним  у відповідних розділах інформації Союзу експертів України на 

його сайті та у базі даних.  

                   5. Бути рекомендованим Союзом експертів України як судовий експерт,  що має  

високий фаховий  і професійний рівень, багаторічний стаж роботи у галузі 
експертних досліджень, нагороджений заохочувальною відзнакою «Заслужений 

судовий експерт Союзу експертів України», державним, комерційним 

установам, зацікавленим організаціям та громадянам.    
                     

4.    Виготовлення, видачу та облік у визначеному порядку як офіційної винагороди та бланку 

«Посвідчення» особливого обліку здійснює Дирекція СЕУ  за кошти Союзу експертів 
України.         

 

 

Віце-Президент 
         Союзу експертів України                                      І.М. Новоселецький 


