РІШЕННЯ
Організаційного комітету з підготовки та проведення конкурсу на
кращий ескіз великого Державного Герба України
20 листопада 2020 р., 10.30

Онлайн зустріч у мережі Zoom

Присутні члени Організаційного комітету з підготовки та проведення конкурсу на кращий
ескіз великого Державного Герба України: Міністр юстиції, співголова Оргкомітету – Малюська Д.
Л., Міністр культури та інформаційної політики, співголова Оргкомітету – Ткаченко О. В., голова
Українського геральдичного товариства, провідний науковий співробітник Інституту української
археографії та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАНУ – Гречило А. Б., Голова
Держмистецтв, секретар Оргкомітету – Григоренко Г. В., Голова Українського інституту
національної пам’яті – Дробович А. Е., експерт Інституту спеціальних історичних дисциплін при
Музеї Шереметьєвих – Завітій Б. Д., перший заступник Міністра культури та інформаційної
політики – Карандєєв Р. В., голова підкомітету з питань організації державної влади, державної
служби, служби в органах місцевого самоврядування державних символів та нагород Комітету з
питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та
містобудування Верховної Ради України – Корнієнко О. С., завідувач відділу Інституту держави і
права імені В. М. Корецького Національної академії наук – Оніщенко Н. М., завідувач сектору
генеалогічних досліджень Інституту історії України НАНУ – Томозов В. В., член Українського
геральдичного товариства – Чмир М. В.

Організаційний комітет з підготовки та проведення конкурсу на кращий ескіз
великого Державного Герба України (далі – Оргкомітет): на своєму засіданні
вирішив:
1. Надати Кабінету Міністрів України та Міністерству юстиції України
пропозиції та матеріали, отримані за результатами роботи Оргкомітету:
інформацію про підсумки конкурсу, опис та два ескізи, які визначені Журі
конкурсу на кращий ескіз великого Державного Герба України (далі – Журі) та
Оргкомітетом переможцями та відзначені першою та третьою преміями;
каталог надісланих на конкурс проектів ескізів;
перелік ескізів 12 конкурсних проектів, які розглядались на 2-му етапі
оцінювання Журі, зауваження до них;
перелік закладів вищої освіти та наукових установ, які були офіційно
запрошені до участі у всебічному суспільному обговоренні ідеї конкурсу та ескізу
великого Державного Герба України;
матеріали експертної дискусії на тему: “Чи потрібен Україні великий
Державний герб?”, яка відбулася 29 жовтня 2020 року в Українському національному
інформаційному агентстві «Укрінформ»;
моніторинг медіа та соціальних мереж за результатами оголошення
результатів конкурсу на найкращий ескіз великого Державного Герба України;
2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України звернутися до Комісії з питань
правової реформи при Президентові України з пропозицією розгляду на її засіданні
змін до статті 20 Конституції України в частині, що стосується встановлення великого
Державного Герба України як єдиного Державного Герба України - символа,
затвердженого Постановою Верховної Ради України від 19 лютого 1992 р. «Про
Державний герб України».

3. Міністерству культури та інформаційної політики України та Державному
агентству України з питань мистецтв та мистецької освіти розмістити на своїх сайтах
детальну інформацію про ескізи, визнані переможцями конкурсу: описи, пояснення,
якісні графічні, схематичні та кольорові зображення.
4. Державному агентству України з питань мистецтв та мистецької освіти
врахувати вище означені пункти під час інформування Кабінету Міністрів України
про результати конкурсу.
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