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Про проект Постанови про звернення до Президента України щодо 

присвоєння звання Героя України Аміні Окуєвій (посмертно) 

(реєстр. № 7491 від 16.01.2018р.) 

________________________________________________________________ 

 

Комітет за дорученням Голови Верховної Ради України А.Парубія 

розглянув проект Постанови про звернення до Президента України щодо 

присвоєння звання Героя України Аміні Окуєвій (посмертно) (реєстр. 

№7491), поданий народними депутатами України О.Ляшком, І.Мосійчуком, 

А.Геращенком, А.Лозовим, Д.Ліньком, І.Котвіцьким. 

Зазначеним проектом Постанови пропонується звернутися до 

Президента України з пропозицією про присвоєння Аміні Окуєвій вищого 

ступеню відзнаки в Україні - звання Герой України (посмертно) та за 

результатами громадського обговорення здійснити відповідні заходи щодо 

перейменування однієї з вулиць населеного пункту  в честь Аміни Окуєвої. 

Проект підготовлено авторами з метою відзначення Аміни Окуєвої -  

активної учасниці подій Революції гідності та війни на сході України, яка 

виявила громадянську мужність, силу духу та героїчну самопожертву, 

віддавши своє молоде життя за європейське майбутнє України. 

Комітет Верховної Ради України з питань запобігання та протидії 

корупції за результатами здійснення антикорупційної експертизи даного 

проекту Постанови дійшов висновку, що проект акту відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства.   

Враховуючи викладене, за наслідками розгляду зазначеного проекту 

Постанови Комітет констатує наступне. 

Конституцією України визначається, що Україна є правовою 

державою (стаття 1 Основного Закону України), органи законодавчої, 

виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених 

цією Конституцією межах і відповідно до законів України (частина друга 

статті 6), закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі 

Конституції України і повинні відповідати їй (частина друга статті 8).  

Відповідно до пункту 5 частини другої статті 92 Конституції України 

виключно законом України встановлюються державні нагороди. 

Закон України «Про державні нагороди України» встановлює 

державні нагороди України для відзначення громадян за особисті заслуги 
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перед Україною. Згідно із статтею 6 зазначеного Закону вищим ступенем 

відзнаки в Україні є звання Герой України. Звання Герой України 

присвоюється громадянам України за здійснення визначного геройського 

вчинку або визначного трудового досягнення. 

Відповідно до Статуту звання Герой України, затвердженого Указом 

Президента України від 2 грудня 2002 року № 1114/2002 «Про звання Герой 

України», подання про присвоєння звання Герой України вносять 

Президентові України Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, 

Конституційний Суд України, Верховний Суд України, Вищий 

господарський суд України, Генеральна прокуратура України, міністерства 

та інші центральні органи виконавчої влади, Верховна Рада та Рада міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські 

державні адміністрації, а також Комісія державних нагород та геральдики 

при Президентові України.  

Згідно із частиною другою статті 46 Регламенту Верховної Ради 

України актами Верховної Ради є закони, постанови, резолюції, декларації, 

звернення, заяви. Частиною другою статті 138 Регламенту Верховної Ради 

України визначено, що постанови Верховної Ради приймаються з 

конкретних питань з метою здійснення її установчої, організаційної, 

контрольної та інших функцій.  

Враховуючи викладене, всебічно обговоривши дане питання, Комітет 

ухвалив: 
1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 

частини першої, частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради 

України проект Постанови про звернення до Президента України щодо 

присвоєння звання Героя України Аміні Окуєвій (посмертно) (реєстр. 

№7491), поданий народними депутатами України О.Ляшком, І.Мосійчуком, 

А.Геращенком та іншими, за наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти за основу та в цілому. 

2. Доручити виступити від Комітету при розгляді цього питання на 

пленарному засіданні Верховної Ради України народному депутату України, 

голові підкомітету з питань адміністративних послуг, державних символів 

та нагород О.Дехтярчуку.. 

 

 

 

Перший заступник  

Голови Комітету                     О. ЛЕДОВСЬКИХ 
 

 


