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Шановний Андрію Андрійовичу!
Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та
реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях
та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і
міжнаціональних відносин (далі - Комітет) на своєму засіданні 25 травня 2022
року (протокол № 56), розглянув проект Закону України про внесення зміни до
Закону України "Про державні нагороди України" щодо присвоєння звання
Герой України особам, які не є громадянами України, (реєстр. № 7296), поданий
народним депутатом України Гончаренком О.О.
Законопроектом пропонується внести наступні зміни до Закону України
«Про державні нагороди України»:
доповнити статтю 6 закону новою частиною, де врегулювати питання
присвоєння звання Герой України іноземним громадянам, за здійснення ними
геройського вчинку, пов’язаного із захистом прав і свобод громадян,
незалежності та територіальної цілісності України або визначного трудового
досягнення;
доповнити «Прикінцеві положення» Закону пунктом 32 , яким передбачити
можливість присвоєння звання Герой України, як виняток, посмертно іноземцю
або особі без громадянства за здійснення визначного геройського вчинку при
відстоюванні та захисті інтересів України.
Головне науково-експертне управління висловлює низку зауважень до
зазначеного законопроекту. Зокрема зазначає, що проект передбачає можливість
присвоєння звання Герой України іноземцям та особам без громадянства не лише
за здійснення ними геройського вчинку, пов’язаного із захистом прав і свобод
громадян, незалежності та територіальної цілісності України, але й за визначне
трудове досягнення. При цьому обґрунтування необхідності таких новел у
супровідних документах відсутнє.

На сайті Кабінету Міністрів України оприлюднена позиція Міністерства
фінансів України, що законопроект потребує доопрацювання, не надано
фінансово-економічних обґрунтувань (розрахунків).
Висновок Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту:
рекомендувати Верховній Раді України розглянути в першому читанні
законопроект про внесення зміни до Закону України "Про державні нагороди
України" щодо присвоєння звання Герой України особам, які не є громадянами
України, (реєстр. № 7296), поданий народним депутатом України Гончаренком
О.О., та прийняти його за основу з урахуванням пропозицій Комітету.
Представник міністерства юстиції України на засіданні Комітету зазначив,
що міністерство підтримує даний законопроект.
Обговоривши дану законодавчу ініціативу, Комітет прийняв рішення:
звернутися до Головного Комітету Верховної Ради України з питань організації
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та
містобудування з пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проект
Закону України про внесення зміни до Закону України "Про державні нагороди
України" щодо присвоєння звання Герой України особам, які не є громадянами
України, реєстр. № 7296 від 18.04.2022 р., поданий народним депутатом України
Гончаренком О.О., за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за
основу з урахуванням висловлених зауважень.
З повагою,
Голова Комітету
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