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Шановний пане Вікторе!
Український інститут національної пам’яті (далі – Інститут) засвідлчує
Вам свою повагу. Інформуємо, що Інститут розглянув Ваше звернення від
25.08.2021 щодо заснування бойового ордену Романа Великого «За РусьУкраїну». У межах компетенції повідомляємо наступне.
Інститут як центральний орган виконавчої влади з реалізації державної
політики у сфері відновлення та збереження національної пам’яті
Українського народу діє згідно із Положенням, затвердженим Постановою
Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2014 року № 684.
Відповідно до покладених на нього завдань, Інститут наділений
повноваженнями вносити в установленому порядку пропозиції про
відзначення державними нагородами учасників боротьби за незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України, а також осіб, що зробили
вагомий внесок у відновлення та збереження національної пам’яті
Українського народу. В межі компетенції Інституту не входить внесення
пропозицій Президентові України стосовно заснування державних нагород.
Інформуємо, що Інститут надавав Вам відповіді з цих питань листами
від 05.08.2021 №1977/09.6-08-21, від 28.04.2021 №1103/09.6-08-21 від
28.04.2021.
Інститут лишається на позиції, висловленій у попередніх відповідях і
вважає недоцільним заснування ордену Романа Великого «За Русь-Україну».
У чинній станом на 17.09.2021 системі державних нагород України, період
Русі відображений у достатньому обсязі (орден князя Ярослава Мудрого,
орден княгині Ольги, орден Данила Галицького). Натомість відповідно до
Закону України «Про державні нагороди України» та указів Президента

України фактично відсутні нагороди з тяглістю і традицією визвольних
змагань українського народу в ХХ столітті.
Водночас повідомляємо, що Інститут надавав експертну оцінку
законопроєкту «Про внесення змін до Закону України «Про державні
нагороди України» щодо удосконалення системи державних нагород
України”, реєстраційний № 5829 від 26 липня 2021року (проєкт внесений
народними депутатами Тарасом Тарасенком, Анатолієм Остапенком та
іншими), зокрема і в частині запровадження державних нагород для
військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань,
утворених відповідно до законів України. Повторно рекомендуємо
звернутись до народних депутатів України з відповідною пропозицією про
запровадження ордену Романа Великого «За Русь-Україну».
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