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Урядові та відомчі нагороди 
й інші відзначення 
Л. П. Клименка 

 
1968 р. 
Срібна медаль по закінченню Миколаївської середньої школи № 41. 

1974 р. 
Відзнака (червоний диплом) Миколаївського кораблебудівного 

інституту імені адмірала С. О. Макарова (машинобудівний факультет). 

1980 р. 
Лауреат премії Ленінського комсомолу України в галузі науки і 

техніки. 

1998 р. 
Почесна грамота від Миколаївської обласної державної адміністрації 

«За вагомий особистий внесок в організацію навчального процесу з 
підготовки висококваліфікованих кадрів». 

2001 р. 
Почесна грамота Верховної ради України «За особливі заслуги перед 

Українським народом». 
Ювілейна медаль «10 років незалежності України». 
Нагрудний знак від Федерації профспілок України. 
Почесна грамота від Миколаївської обласної ради професійних спілок. 
Подяка від Миколаївського обласного комітету Червоного Хреста 

України. 

2002 р. 
Почесна грамота Миколаївської обласної державної адміністрації 

«За вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток області, 
вагомі здобутки, високий професіоналізм та з нагоди 65-річчя утворення 
Миколаївської області». 

2003 р. 
Почесна грамота від Миколаївської обласної ради. 
Подяка від керівництва Національного університету «Києво-

Могилянська академія» за зразкове проведення Універсіади «Чорноморська 
паланка». 
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Подяка від Національного олімпійського комітету України за активну 
участь у розбудові Олімпійського руху в Україні та на Миколаївщині. 

Грамота від управління у справах сім’ї та молоді Миколаївської 
облдержадміністрації. 

Лист подяки від Миколаївського академічного українського театру 
драми та музичної комедії за плідну співпрацю. 

Почесна грамота від голови Народно-демократичної партії України. 

2004 р. 
Отримання диплому академіка Міжнародної інженерної академії 

(м. Москва). 
Почесна грамота Комітету з фізичного виховання та спорту 

Міністерства освіти і науки України. 
Диплом Міністерства освіти і науки України від організаторів виставки-

презентації «Освіта України». 

2005 р. 
Присвоєння звання дійсного члена Інженерної академії України. 
Подяка патрона МДГУ імені Петра Могили, народного депутата 

України, президента УСПіП України А. К. Кінаха за плідну роботу. 
Грамота Міністерства освіти і науки України за розвиток фізичного 

виховання і спорту в університеті. 
Почесна грамота Миколаївської обласної державної адміністрації. 
Дипломи від Миколаївської облдержадміністрації, обласної ради 

профспілок і обласної ради працедавців за перемогу у конкурсі з 
вирішення соціального працевлаштування. 

Подяка Центральної районної адміністрації м. Миколаєва за співпрацю. 
Подяка Миколаївського обласного центру зайнятості населення. 
Грамота Миколаївського обласного управління фізичного виховання і 

спорту. 
Грамота комітету з фізичного виховання і спорту Миколаївського 

міськвиконкому за підготовку учасників змагань з академічного 
веслування на кубок пам’яті М. М. Александрова. 

Подяка від правління АТ «Кредит-Банк». 
Подяка і диплом за плідну співпрацю від Ради національних товариств 

Миколаївської області. 
Подяка від керівництва Миколаївської ЗОШ № 50 імені Ганни Дівіної 

за плідну співпрацю. 

2006 р. 
Присвоєння почесного звання «Заслужений діяч науки і техніки 

України». 
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Вручення нагрудного знаку «За вагомий внесок у розвиток атомної 
енергетики України» Міністерства палива та енергетики України. 

2007 р. 
Вручення нагрудного знаку «За наукові досягнення» Міністерства 

освіти і науки України. 
Почесна грамота комітету з фізичного виховання і спорту МОН 

України. 
Подяка від Миколаївського міського голови В. Д. Чайки. 
Подяка від Донецького державного університету управління за 

підготовку команди учасників Всеукраїнської науково-практичної 
конференції. 

Подяка від Оргкомітету Всеукраїнських молодіжних Ольжичивських 
читань з нагоди 100-річчя Олекси Ольжича. 

Подяка від дирекції Миколаївської міської централізованої бібліотеки 
імені М. Л. Кропивницького за співпрацю. 

2008 р. 
Почесна грамота Верховної Ради України. 
Диплом та медаль Міжнародного проекту «Україна і українці – цвіт 

нації, гордість країни». 
Подяка ВАКу України за сумлінну і плідну працю у складі експертної 

ради з машинобудування. 
Подяка від Миколаївської ради яхт-клубу за популяризацію парусного 

спорту. 
Подяка від редакції газети управління освіти і науки Миколаївської 

облдержадміністрації «Відкритий урок». 

2009 р. 
Почесна грамота Кабінету Міністрів України. 
Грамота головного управління з питань надзвичайних ситуацій 

Миколаївської облдержадміністрації за сприяння у справі цивільного 
захисту населення. 

Подяка від Миколаївського обласного центру зайнятості населення 
за вагомий внесок у реалізацію державної політики зайнятості в Україні. 

Подяка від Миколаївської федерації футболу за співпрацю. 

2010 р. 
Подяка від Миколаївського обласного центру зайнятості. 
Грамота Миколаївського обласного управління з фізичного виховання 

та спорту з підготовки переможців у VIII обласних спортивних іграх. 
Подяка і медаль від організаторів 31-го чемпіонату світу з армспорту 

WAF. 
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Диплом від керівництва Миколаївської ЗОШ № 1 імені Олега Ольжича 
за багаторічну партнерську спільну працю. 

2011 р. 
Пам’ятна медаль від Посольства Держави Ізраїль в Україні під 

назвою «Єрусалим – місто миру». 
 
Крім того, Л. П. Клименко кожного року отримував іноземні 

сертифікати та відповідні дипломи й медалі за участь у різнопланових 
міжнародних проектах, програмах та конференціях. 


