
 

 

В Е Р Х О В Н А   Р А Д А   У К Р А Ї Н И 

 

Комітет у справах ветеранів, учасників бойових дій,  

учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 16 листопада 2016 року 

  

 

 

Про проекти постанов Верховної Ради України  

про проголошення в Україні 29 серпня Днем Героїзму і вшанування пам'яті 

загиблих учасників антитерористичної операції (реєстр. № 5066) 

 та про проголошення в Україні 29 серпня Днем вшанування пам’яті 

загиблих учасників антитерористичної операції 

(доопрацьований членами Комітету)   

 

 

Розглянувши проект Постанови Верховної Ради України про проголошення 

в Україні 29 серпня Днем Героїзму і вшанування пам'яті загиблих учасників 

антитерористичної операції (реєстр. № 5066 від 05.09.2016 року), поданий 

народним депутатом України Тетеруком А.А. та іншими народними депутатами 

України, а також доопрацьований у Комітеті відповідно до статті 110 Регламенту 

Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України про 

проголошення в Україні 29 серпня Днем вшанування пам’яті загиблих учасників 

антитерористичної операції, Комітет зазначає наступне. 

З метою вшанування пам’яті загиблих учасників антитерористичної 

операції, українських військових та учасників добровольчих батальйонів, 

увічнення та визнання їх героїзму на загальнонаціональному та міжнародному рівні 

проектом Постанови за реєстр. № 5066 пропонується проголосити в Україні               

29 серпня Днем Героїзму і вшанування пам’яті загиблих учасників 

антитерористичної операції.  

Проектом Постанови передбачено також низку заходів щодо відзначення 

цієї дати, зокрема: 

- створення Кабінетом Міністрів України організаційного комітету з питань 

щорічного відзначення Дня Героїзму і вшанування пам’яті учасників 

антитерористичної операції із залученням представників Міністерства оборони 
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України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства культури України, 

Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, 

Міністерства молоді та спорту України та інших міністерств, відомств, профільних 

громадських організацій, місцевих органів влади та органів місцевого 

самоврядування, а також народних депутатів України; 

- затвердження Кабінетом Міністрів України державної програми заходів зі 

щорічного відзначення Дня Героїзму і вшанування пам’яті учасників 

антитерористичної операції шляхом проведення 29 серпня заходів із вшанування 

пам’яті загиблих учасників антитерористичної операції в Україні, українських 

військових та учасників добровольчих батальйонів; 

- забезпечення Кабінетом Міністрів України впорядкування пам'ятних 

місць, організацію виставок, присвячених подвигу патріотів, проведення 

тематичних вечорів, конференцій тощо у вищих, у тому числі військових, 

навчальних закладах; 

- вжиття Міністерством оборони України, Міністерством внутрішніх справ 

України та Міністерством освіти і науки України організаційно-технічних заходів 

щодо забезпечення поіменного вшанування всіх загиблих, встановлення 

меморіальних знаків, пам’ятників, встановлення державних нагород за особливі 

заслуги перед Україною, а також забезпечення проведення в загальноосвітніх та 

вищих навчальних закладах уроків патріотизму, присвячених вшануванню пам'яті 

загиблих учасників антитерористичної операції в Україні, українських військових 

та учасників добровольчих батальйонів; 

- щорічна підготовка Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласними, Київською та Севастопольською міськими державними 

адміністраціями до відзначення на місцях Дня Героїзму і вшанування пам’яті 

учасників антитерористичної операції. 

Враховуючи зауваження та пропозиції, висловлені під час розгляду на 

засіданні Комітету 5 жовтня 2016 року проекту Постанови Верховної Ради України 

за реєстр. № 5066, на підставі статті 110 Регламенту Верховної Ради України, 

статей 12 та 15 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», народні 

депутати України - члени Комітету запропонували внести проект Постанови 

Верховної Ради України, згідно з яким пропонується:  

1) проголосити в Україні 29 серпня Днем вшанування пам’яті загиблих 

учасників антитерористичної операції; 

2)  рекомендувати Кабінету Міністрів України: 

- утворити організаційний комітет з питань щорічного відзначення Дня 

вшанування пам’яті учасників антитерористичної операції; 

- розробити та затвердити план заходів щодо відзначення на державному 

рівні Дня вшанування пам’яті учасників антитерористичної операції; 

3) контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної 

Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників 

антитерористичної операції та людей з інвалідністю. 

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням проведеного обговорення, 

Комітет вирішив: 
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1. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в 

першому читанні проект Постанови Верховної Ради України про проголошення в 

Україні 29 серпня Днем вшанування пам’яті загиблих учасників антитерористичної 

операції, доопрацьований народними депутатами-членами Комітету на основі 

проекту Постанови Верховної Ради України за реєстр. № 5066, прийняти за основу 

і в цілому як Постанову Верховної Ради України. 

Щодо проекту Постанови Верховної Ради України про проголошення в 

Україні 29 серпня Днем Героїзму і вшанування пам'яті загиблих учасників 

антитерористичної операції (реєстр. № 5066), поданого народним депутатом 

України Тетеруком А.А. та іншими народними депутатами України, залишається 

чинним рішення Комітету від 05 жовтня 2016 року, яким за результатами розгляду 

в першому читанні проект Постанови пропонується повернути суб’єктам 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

2. Співдоповідачем від Комітету щодо проекту Постанови Верховної Ради 

України про проголошення в Україні 29 серпня Днем Героїзму і вшанування пам'яті 

загиблих учасників антитерористичної операції (реєстр. № 5066), поданого 

народним депутатом України Тетеруком А.А. та іншими народними депутатами 

України, та  доопрацьованого Комітетом проекту Постанови Верховної Ради 

України про проголошення в Україні 29 серпня Днем вшанування пам’яті загиблих 

учасників антитерористичної операції визначено голову Комітету Третьякова О.Ю. 

 

 

 

 

 

Голова Комітету       О. ТРЕТЬЯКОВ 

 

 


