
 

 

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 22 березня 2017 року  

 

 

 

 

Про проект Закону про внесення зміни до розділу V «Прикінцеві 

положення» Закону України «Про державні нагороди України» щодо 

присвоєння звання Герой України (реєстр. № 6174) 

 

 

Розглянувши проект Закону про внесення зміни до розділу V «Прикінцеві 

положення» Закону України «Про державні нагороди України» щодо 

присвоєння звання Герой України (реєстр. № 6174 від 13.03.2017 р.), поданий 

Президентом України П.Порошенком, Комітет зазначає наступне. 

Відповідно до Закону України «Про державні нагороди України» 

державними нагородами можуть бути нагороджені громадяни України, іноземці 

та особи без громадянства.  

Проте, згідно із статтею 6 цього Закону звання Герой України, яке є вищим 

ступенем відзнаки в Україні, присвоюється лише громадянам України за 

здійснення визначного геройського вчинку або визначного трудового 

досягнення. Присвоєння звання Герой України здійснюється Указом Президента 

України. 

Законопроектом пропонується надати право присвоювати звання Героя 

України у виняткових випадках посмертно іноземцю, нагородженому орденом 

Героїв Небесної Сотні за здійснення визначного геройського вчинку, 



пов'язаного із відстоюванням конституційних засад демократії, прав і свобод 

людини під час Революції Гідності (листопад 2013 року – лютий 2014 року).  

Довідково: Указом Президента України № 893/2014 від 27 листопада 2014 

року громадянина Білорусі Михайла Жизневського та громадян Грузії Зураба 

Хурція і Давида Кіпіані нагороджено орденом Героїв Небесної Сотні 

(посмертно). Указами Президента України № 890/2014 від 21 листопада 2014 

року та № 94/2015 від 20 лютого 2015 року звання Герой України присвоєно 

особам, які героїчно загинули під час Революції Гідності, відстоюючи 

конституційні засади демократії, прав і свобод людини, за винятком трьох 

вищезазначених іноземців.  

Члени Комітету підтримують ідею законопроекту. Водночас вважають, 

що звання Герой України посмертно може присвоюватися іноземцям та особам 

без громадянства не лише за геройський вчинок, здійснений під час Революції 

Гідності, а й у інших випадках виявлення виняткової мужності й героїзму при 

захисті інтересів України, зокрема, під час захисту її територіальної цілісності. 

Тому абзац другий пункту першого законопроекту пропонують  викласти у такій 

редакції: 

«31. Звання Герой України може бути присвоєно, як виняток, посмертно 

іноземцю та особі без громадянства за здійснення визначного геройського 

вчинку при відстоюванні та захисті інтересів України».   

З урахуванням проведеного обговорення, Комітет вирішив: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України проект Закону про внесення 

зміни до розділу V «Прикінцеві положення» Закону України «Про державні 

нагороди України» щодо присвоєння звання Герой України (реєстр. № 6174 від 

13.03.2017 р.), поданий Президентом України П.Порошенком, за результатами 

розгляду в першому читанні, прийняти за основу з урахуванням пропозиції 

Комітету. 

2. Рішення Комітету направити до Комітету Верховної Ради України з 

питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування, який визначено головним з його опрацювання. 

 

 

 

 

 

Голова Комітету                 О.ТРЕТЬЯКОВ  

http://112.ua/obshchestvo/poroshenko-posmertno-nagradil-ordenami-geroev-nebesnoy-sotni-troih-inostrannyh-grazhdan-152953.html
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