ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про
Регламент Верховної Ради України» щодо розгляду питань, пов’язаних із
нагородженням Почесною грамотою та Грамотою Верховної Ради
України»
1.

Обґрунтування необхідності прийняття акту

На сьогоднішній день законодавство про нагороди України перебуває в
недосконалому стані. Великий обсяг державних нагород, відзнак та інших
форм відзначення громадян знецінюють саму систему державних нагород.
Нагороди тепер не втілюють у собі вищу форму відзначення громадян
за видатні заслуги перед країною та Українським народом, а слугують лише
способом вирішення суто практичних питань.
Будь-яка тенденція з визначених вище не додає авторитету Українській
державі та державним органам, як усередині країни, серед громадян, так і
зовні, на світовій арені.
Недосконалість законодавства також виявляється у відсутності
належної правової бази щодо механізму нагородження громадян.
На сьогоднішній день нагородження Почесною грамотою та Грамотою
Верховної Ради України відбувається відповідно до Постанови Верховної
Ради України Про Почесну грамоту та Грамоту Верховної Ради України
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 40, ст.195) (далі Постанова).
Зазначеною відзнакою можуть бути нагороджені народні депутати
України, державні службовці, громадяни України, які зробили значний
особистий внесок у будь-якій сфері життєдіяльності держави, визначну
громадсько-політичну діяльність, заслуги перед Українським народом у
сприянні становленню та зміцненню України як демократичної, соціальної,
правової держави, здійсненню заходів щодо забезпечення прав і свобод
громадян, розвитку демократії, парламентаризму та громадянської злагоди в
суспільстві, активну участь у законотворчій діяльності.
Крім того, Почесною грамотою та Грамотою Верховної Ради України
можуть нагороджуватися трудові колективи підприємств, установ і
організацій, які зробили значний колективний внесок у зміцнення
економічного, наукового та промислового потенціалу України, розвиток
соціальної і гуманітарної сфер, а також іноземці та особи без громадянства.
Кількість осіб та трудових колективів підприємств, установ та
організацій, які можуть бути нагороджені Почесною грамотою або Грамотою
Верховної Ради України, не обмежена та визначається залежно від коштів,
передбачених кошторисом видатків на здійснення повноважень Верховної
Ради України щорічно.
Також, при нагородженні не враховуються чинники, що
унеможливлюють нагородження певної особи, такі як судимість,

заборгованість із сплати аліментів, надання завідомо неправдивої інформації,
тощо. Це все є чинниками для розвитку корупції та пристосування.
Отже, з метою забезпечення рівня шани до державних нагород, зокрема
до Почесної грамоти та Грамоти Верховної Ради України, а також зменшення
ризику корупції та пристосування, потрібне законодавче врегулювання
питання щодо нагородження зазначеними відзнаками.
2. Мета і шляхи її досягнення
Метою законопроекту є законодавче врегулювання питання щодо
нагородження Почесною грамотою та Грамотою Верховної Ради України.
Відповідно до чого пропонується внести відповідні доповнення до Закону
України «Про Регламент Верховної Ради України».
3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту
Законопроектом передбачається внесення доповнень до Закону України
«Про Регламент Верховної Ради України» щодо нагородження Почесною
грамотою та Грамотою Верховної Ради України, якими визначається суб’єкти
нагородження, а також передбачається процедура та порядок нагородження.
4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового
регулювання
Основним нормативно-правовим актом, яким регулюються порушені у
законопроекті питання, є Конституція України та Закони України «Про
Регламент Верховної Ради України», «Про статус народного депутата
України». Реалізація положень законопроекту не потребує внесення змін до
інших законів.
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Прийняття та реалізація проекту Закону не потребуватиме додаткових
фінансових витрат з Державного бюджету України.
6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття
акту
Прийняття законопроекту створить умови підняття авторитету
державних нагород, зокрема Почесної грамоти та Грамоти Верховної Ради
України та забезпечить зменшення корупційних ризиків, які можливі при
нагородженні.
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