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Комітет за дорученням Голови Верховної Ради України А.Парубія 

розглянув проект Закону України про внесення змін до статті 11 Закону 

України «Про державні нагороди України» (реєстр. №8053), поданий 

Кабінетом Міністрів України. 

Даний законопроект розроблений з метою перенесення номінації «за 

створення підручників для закладів загальної середньої освіти, професійної 

(професійно-технічної) освіти та вищої освіти» з номінації Державної премії 

України в галузі науки і техніки до номінації Державної премії України в 

галузі освіти, а також приведенням статті 11 Закону України «Про державні 

нагороди України» у відповідність до положень Закону України «Про 

освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII. 

Як зазначено в Пояснювальній записці до проекту, внесення такої 

ініціативи надасть можливість, зокрема:   

- забезпечити формування законодавчого підґрунтя для внесення 

змін до Указу Президента України «Про Державну премію України 

в галузі освіти» від 30 вересня 2010 року № 929/2010,  

- подавати підручники разом з документами та матеріалами на 

здобуття Державної премії України у галузі освіти громадянам 

України (колективам), які є фахівцями в галузі освіти,;  

- привести визначення назв закладів освіти відповідно до нового 

Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII. 

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація 

міст України», проаналізувавши даний законопроект, визначила його таким, 

що дозволить одержувати державні нагороди України не тільки науковим 

працівникам, які розробляють підручники, а й педагогічним працівникам та 

колективам розробників. При цьому, на думку Асоціації міст України, 

розмежування номінації «дошкільна і позашкільна освіта» сприятиме 

охопленню нагородами більшої кількості фахівців у сферах дошкільної та 

позашкільної освіти. 
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Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради 

України, відмічаючи актуальність пропозицій даного законопроекту, 

вважає, що за результатами розгляду у першому читанні він може бути 

прийнятий за основу. 

Враховуючи викладене, всебічно обговоривши дане питання, Комітет 

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

частини першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект 

Закону України про внесення змін до статті 11 Закону України «Про 

державні нагороди України» (реєстр. №8053), поданий Кабінетом Міністрів 

України, за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. 

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.  

 

 

Голова Комітету                        С. ВЛАСЕНКО 
 

 

 


