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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» 
(щодо  підняття Державного Прапора України)»

         1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

	Державний прапор як символ країни є втіленням національної єдності, честі та гідності, традицій державотворення, історії та сьогодення. Особливого значення набуває використання державних прапорів при проведенні протокольних заходів, оскільки саме з прапором передусім асоціюється та чи інша держава.
	В міжнародній практиці склалася особлива система правил використання державного прапора, так званий «етикет прапора». Хоча правила ці не закріплені спеціальними міжнародними договорами, їх всюди дотримуються як своєрідних звичаєвих норм. 
	В Україні, на жаль, дотепер не врегульовано порядок використання Державного Прапору України. Це справляє негативний вплив на імідж держави, а в ряді випадків може розглядатись і як прояв неповаги до її символів. 

2. Загальна характеристика та основні положення законопроекту
      Законопроектом пропонується внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  в частині  підняття поруч з Державним Прапором України прапору територіальної громади(району, області) та прапору Європейського Союзу із дотриманням встановлених  правил.
      
	 3. Місце законопроекту в системі законодавства 
 Відносини в даній сфері регулюються Конституцією України,  постановою Верховної Ради України "Державний Прапор України" від 28 січня 1992 р. № 2067-ХІІ, постановою Верховної Ради України "Про Державний Герб України" від 19 лютого 1992 р. № 2137-ХІІ , постановою Верховної Ради України "Про державні символи України" від 3 вересня 1996 року № 347/96-ВР, постановою Верховної Ради України "Про встановлення державної символіки на фасадах і в приміщенні Верховної Ради України" від 21 січня 2000 року № 1405-XIV, Указом Президента України "Про впорядкування геральдичної справи в Україні" від 18 травня 2000 року № 694/2000, Указом Президента України "Питання щодо використання державних символів України" від 9 лютого 2001 р. № 79/2001.
Прийняття даного законопроекту не потребує внесення змін до інших законів.

 4. Фінансово-економічне обґрунтування
Ðåàë³çàö³ÿ ïîëîæåíü çàêîíîïðîåêòó ï³ä ÷àñ ¿õ ïðàêòè÷íîãî çàñòîñóâàííÿ íå ïîòðåáóâàòèìå äîäàòêîâèõ âèäàòê³â ç äåðæàâíîãî àáî ì³ñöåâèõ áþäæåò³â. 

5. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування законопроекту після його прийняття

Ïðèéíÿòòÿ çàêîíîïðîåêòó ñïðèÿòèìå êîíñîë³äàö³¿ óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, âèõîâàííþ ó ãðîìàäÿí ïîâàãè äî äåðæàâíèõ ñèìâîë³â Óêðà¿íè, çàïîá³ãàííþ íåíàëåæíîìó ¿õ âèêîðèñòàííþ òà ôîðìóâàííþ ñò³éêèõ íàâè÷îê ñâ³äîìîãî äîòðèìàííÿ ïî÷åñòåé òà ïðàâèë ïîâåä³íêè ùîäî äåðæàâíèõ ñèìâîë³â.


