






Голові Одеської обласної ради
Григорію ДІДЕНКУ

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

На виконання Вашої резолюції від 23 грудня 2021 року                
№ 8770/0/03-14/21 юридичним управлінням апарату обласної ради 
опрацьовано звернення, схвалене рішенням Волинської обласної ради 
VIІI скликання від 09 грудня 2021 року № 10/50, щодо створення умов для 
повноцінного функціонування системи державних нагород України в умовах 
сучасності. З цього приводу повідомляємо. 

Одеська обласна рада як орган місцевого самоврядування, який 
представляє спільні інтереси територіальних громад області, відповідно до 
статті 19 Конституції України та Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» зобов’язаний діяти лише на підставі, в межах 
повноважень та у спосіб, що передбачені законодавством.

Закон України «Про державні нагороди України» (далі – Закон) 
відповідно до Конституції України встановлює державні нагороди України 
для відзначення громадян за особисті заслуги перед Україною.

Статтею 2 Закону визначено, що законодавство про державні нагороди 
складається з Конституції України, цього Закону та указів Президента 
України, що видаються відповідно до нього.

Відповідно до статті 1 Закону державні нагороди України є вищою 
формою відзначення громадян за видатні заслуги у розвитку економіки, 
науки, культури, соціальної сфери, захисті Вітчизни, охороні конституційних 
прав і свобод людини, державному будівництві та громадській діяльності, за 
інші заслуги перед Україною.

Статтею 3 Закону встановлено види державних нагород, а саме: звання 
Герой України, орден, медаль, відзнака "Іменна вогнепальна зброя", почесне 
звання України, Державна премія України, президентська відзнака.

Відповідно до статті 16 Закону позбавлення державних нагород може 
бути проведено Президентом України лише у разі засудження нагородженого 
за тяжкий злочин за поданням суду у випадках, передбачених законом.

Відповідно до загальноприйнятих демократичних засад в Україні діє 
принцип презумпції невинуватості особи. Стаття 62 Конституції України 
закріплює, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може 
бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в 
законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Ніхто не 
зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. 
Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним 
шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви стосовно доведеності вини 
особи тлумачаться на її користь.

Проаналізувавши наведені норми закону, можемо дійти висновку: якщо 
на вирішення Президента України ставиться питання позбавлення державних 



нагород, передумовою цього питання має бути подання суду та набуття 
чинності проголошеного судом України обвинувального вироку щодо 
нагородженого за вчинення тяжкого злочину, передбаченого чинним 
законодавством України.

Враховуючи зазначене, юридичне управління апарату обласної ради 
вважає прийняття подібного рішення не доцільним та таким, що не 
відповідатиме чинному законодавству України.

Начальник юридичного управління                                   
апарату обласної ради                                                                 Роман ЛЕБЕДЄВ


