
Додаток 

до рішення Національної ради  

15.04.2015 № 531 

 

Зауваження і пропозиції 

до проекту Закону України 

«Про Державний Прапор України» 

 

Розглянувши проект Закону України «Про Державний Прапор України» 

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

зауваження і пропозиції. 

У частині першій статті 2 проекту Закону України невірно зазначені 

назви державних органів, зокрема, пункт:  

«резиденція Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», 

де слово «резиденція» суперечить пункту 28 статті 106 Конституції України, 

в якому зазначено, що: «Президент України створює у межах коштів, 

передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх 

повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби». 

Крім того, стаття 10 Закону України «Про Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини» чітко передбачає, що: «Для забезпечення 

діяльності Уповноваженого утворюється секретаріат…». 

Тому у частині першій статті 2 законопроекту пункт шостий викласти у 

редакції: «Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини». 

Також необхідно узгодити між собою частини першу і другу статті 2 

законопроекту щодо переліку органів, які зобов’язані постійно 

встановлювати Державний Прапор України на своїх адміністративних 

будівлях і у приміщеннях, в яких проводяться засідання, оскільки вони 

відрізняються.  

Крім того, частину другу статті 2 проекту Закону України «Державний 

Прапор України встановлюється постійно у приміщеннях, в яких 

проводяться засідання» доповнити пунктом такого змісту:  

«Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення». 

Частину третю статті 2 проекту Закону України «Державний Прапор 

України встановлюється постійно в службових кабінетах» доповнити 

пунктом такого змісту: 

«Голови Національної ради України з питань телебачення і 

радіомовлення». 

Частину третю статті 4 законопроекту пропонується вилучити. 

Частину третю статті 9 законопроекту щодо використання зображення 

Державного Прапора України пропонується розширити, передбачивши у ній  

і недержавні підприємства, установи, організації, а також фізичних осіб.  

Частину першу статті 12 законопроекту пропонується вилучити, 

оскільки чинне законодавство не встановлює жодної відповідальності за 

недотримання вимог встановлених запропонованим законопроектом щодо 



 2 

використання Державного Прапора України, або передбачити таку 

відповідальність.  

У частині другій статті 12 законопроекту після слова «згідно» вилучити 

слова «із законом», додавши слова «з чинним законодавством». 
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