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Зауваження і пропозиції 

до проекту Закону України 

«Про Державний Герб України» 

 

Розглянувши проект Закону України «Про Державний Герб України» 

(далі – проект Закону), вважаємо за необхідне висловити до нього 

зауваження і пропозиції. 

Пропонуємо частину першу статті 1 проекту Закону України вилучити, 

оскільки у законопроекті йдеться про малий Державний Герб України та 

запропонована норма частково дублює положення статті 20 Конституції 

України. 

Частину другу статті 1 проекту Закону України викласти у редакції:  

«1. Малий Державний Герб України є державним символом України, що 

являє собою зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого 

(тризуб золотого кольору), розміщений на чотирикутному, із заокругленими 

нижніми кутами, загостреному синьому гербовому щиті». 

Відповідно після зміни нумерації частину третю статті 1 проекту Закону 

України викласти як частину другу статті 1 проекту Закону України. 

Пропонуємо доповнити частину другу статті 2 проекту Закону України 

«Постійне розміщення малого Державного Герба України» пунктом 14 

такого змісту: 

«Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення». 

Частину третю статті 2 проекту Закону України після пункту 10 «Голови 

Рахункової палати України» доповнити пунктом 11 такого змісту: 

«Голови Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення». 

Частину першу статті 5 проекту Закону України «Зображення малого 

Державного Герба України використовується на печатках і бланках» 

доповнити пунктом:  

«Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення». 

Частину першу статті 3 законопроекту пропонується викласти у 

редакції: 

«Зображення малого Державного Герба України розміщується на 

будівлях, в яких проводяться офіційні міжнародні заходи на території 

України на час їх проведення». 

Що стосується адміністративних будівель підприємств, установ, 

організацій, навчальних закладів та житлових будинків, на нашу думку 

достатньо буде розміщення Державного Прапора України, оскільки 

розміщення зображення малого Державного Герба України потягне за собою 

значні витрати на його встановлення.  
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Частину третю статті 4 законопроекту викласти у редакції: «Зображення 

малого Державного Герба України повинне точно відтворювати кольорове 

або чорно-біле зображення, що містяться у додатку до цього Закону». 

Частину першу статті 5 законопроекту необхідно привести у 

відповідність до статті 2 проекту Закону України щодо переліку органів, які 

зобов’язані постійно розміщувати зображення малого Державного Герба 

України та використовувати зображення малого Державного Герба України, 

оскільки вони суттєво відрізняються, що в подальшому може призвести до 

правових колізій. 

Також частину першу статті 5 законопроекту щодо використання 

зображення малого Державного Герба України на печатках та бланках 

доповнити пунктом:  

«Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення». 

У частині третій статті 5 законопроекту вилучити слова «інших носіїв», 

натомість після слова «печаток» додати слово «штампів». 

Крім того у частині третій статті 5 законопроекту зазначено, що порядок 

використання, зберігання та знищення носіїв зображення малого Державного 

Герба України встановлюється Кабінетом Міністрів України, однак на даний 

час проекту такої постанови не розроблено. 

Частину четверту статті 5 законопроекту викласти у редакції: 

«Державний Герб України з дотриманням вимог цього Закону може 

використовуватися під час проведення офіційних та урочистих заходів». 

 

 
Начальник юридичного 

управління                                                                      /підпис/                  У. Фещук 

 


