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Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування за дорученням Голови Верховної Ради 

України розглянув на своєму засіданні 25 серпня 2020 року (протокол № 38) 

проект Постанови Верховної Ради України про оголошення конкурсу на кращий 

ескіз великого Державного Герба України (реєстр. № 3994 від 18.08.2020), 

поданий народними депутатами України Разумковим Д.О., Стефанчуком Р.О., 

Корнієнком О.С., Клочком А.А., Загоруйко А.Л., Чорним Д.С. 

За визначенням суб’єктів права законодавчої ініціативи метою проекту 

Постанови є створення передумов для визначення на законодавчому рівні ескізу, 

опису, порядку використання та правового захисту великого Державного Герба 

України. 

Для цього проектом пропонується доручити Кабінету Міністрів України 

провести конкурс на кращий ескіз великого Державного Герба України та у 

визначені строки утворити організаційний комітет, розробити та затвердити 

відповідні положення, а також вирішити питання щодо фінансового та 

матеріально-технічного забезпечення організації та проведення конкурсу; 

здійснити всебічне суспільне обговорення ескізу великого Державного Герба 

України та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції, встановлені за 

результатами конкурсу. 

Підтримуючи необхідність створення правових передумов для визначення 

на законодавчому рівні відповідно до статті 20 Конституції України опису, 

порядку використання та правового захисту великого Державного Герба України 

як невід’ємного атрибута держави, зважаючи, що відповідно до статті 113 

Конституції України Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується 

постановами Верховної Ради України, всебічно обговоривши питання, 



  

Комітет ухвалив рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини 

третьої статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови 

Верховної Ради України про оголошення конкурсу на кращий ескіз великого 

Державного Герба України (реєстр. № 3994 від 18.08.2020), поданий народними 

депутатами України Разумковим Д.О., Стефанчуком Р.О., Корнієнком О.С., 

Клочком А.А., Загоруйко А.Л., Чорним Д.С., за наслідками розгляду прийняти в 

цілому. 

У разі прийняття проекту Постанови в цілому запропонувати Верховній 

Раді України доручити Комітету при підготовці відповідної Постанови на підпис 

Голові Верховної Ради України здійснити її техніко-юридичне доопрацювання 

спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України. 

Виступити із співдоповіддю на пленарному засіданні Верховної Ради 

України під час розгляду цього питання доручено народному депутату України, 

голові підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, 

служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород 

Корнієнку О.С. 

 

 

Голова Комітету        А.КЛОЧКО 


