
СТАТУТ ОРДЕНА «НАРОДНИЙ ГЕРОЙ УКРАЇНИ» 

 

1. Орден «Народний Герой України» є недержавною відзнакою народу України. 

 

2. Орден «Народний Герой України» встановлено для нагородження громадян України, а також 

громадян іноземних держав за видатні заслуги в обороні та захисті незалежності, суверенітету та 

територіальної цілісності України від російської агресії, а також волонтерську допомогу Збройним 

Силам України, іншим військовим формуванням та добровольчим підрозділам. 

 

3. Орден має одну ступінь та дві номінації. 

 

4. Орденом «Народний Герой України» нагороджуються військовослужбовці Збройних Сил України, 

інших військових формувань та добровольчих підрозділів, медики, волонтери, політичні діячі, 

громадські активісти та журналісти, а також волонтерські об’єднання, фонди та організації за видатні 

заслуги в обороні та захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України від 

російської агресії, а також волонтерську допомогу Збройним Силам України, іншим військовим 

формуванням та добровольчим підрозділам.  

 

5. Орденом «Народний Герой України» з червоно-чорною смужкою на орденській планці 

нагороджуються військовослужбовці Збройних Сил України, інших військових формувань та 

добровольчих підрозділів, які брали безпосередню участь бойових діях та зі зброєю у руках давали 

відсіч російській агресії, орденом «Народний Герой України» з жовто-блакитною смужкою на 

орденській планці нагороджуються медики, волонтери, політичні діячі, громадські активісти та 

журналісти, а також волонтерські об’єднання, фонди та організації. 

 

6. Нагородження орденом «Народний Герой України» проводиться виключно під час відкритих 

урочистих церемоній нагородження за рішенням Нагородної Ради та після публічного обговорення 

кандидатів на нагородження орденом «Народний Герой України». Нагороду вручає голова Нагородної 

Ради, або, за його дорученням – члени нагородної Ради, командири військових підрозділів, керівники 

волонтерських організацій, громадські і культурні діячі. Нагородження орденом «Народний Герой 

України» може бути проведено посмертно. 

 

7. Нагороджений отримує знак ордену «Народний Герой України» та почесне звання «Народний 

Герой України». 

 

8. Подання до нагородження орденом «Народний Герой України» може бути подане на розгляд 

Нагородній Раді будь-яким громадянином України, громадянином іноземної держави, або будь-якою 

волонтерською та іншою громадською організацією України. У поданні зазначаються конкретні 

заслуги кандидата на нагородження орденом «Народний Герой України», що можуть розглядатися 

Нагородною Радою та суспільством у якості підстави для нагородження. У якості подання до 

нагородження орденом «Народний Герой України» Нагородною Радою може розглядатися сюжет чи 

стаття у засобах масової інформації, допис у соціальній мережі, тощо. Після відбору Нагородною 

Радою кандидатів на нагородження орденом «Народний Герой України» їх імена оприлюднюються 

для публічного обговорення.  

 

8. Орден «Народний Герой України» носять на грудях з лівого боку, а за наявності у нагородженого 

ордена «Герой України» – розміщують ліворуч від нього. 

 

9. Позбавлення ордена «Народний Герой України» та почесного звання «Народний Герой України» 

може бути здійснене у виключних випадках за рішенням Нагородної Ради за державну зраду. 

 

10. Особи та організації, нагороджені орденом «Народний Герой України» зобов’язані дбайливо 

ставитись до збереження знаку ордена та орденської книжки. У разі втрати (псування) знаку ордена 

та орденської книжки, нагородженому за рішенням Нагородної Ради може бути видано їх дублікати, 

за умови, що Нагородною Радою буде визнано, що втрата чи псування знаку ордена та орденської 

книжки сталася внаслідок бойових дій, стихійного лиха або з інших причин, які не залежать від 



нагородженого. 

 

11. Орден «Народний Герой України» та орденська книжка зберігаються у нагородженого. У випадку 

вручення нагороди посмертно, орден та орденська книжка зберігаються у сім’ї загиблого. Після 

смерті нагородженого орденом «Народний Герой України», за наявності спадкоємців, орден та 

орденська книжка залишаються у сім’ї померлого. За згодою спадкоємців, орден «Народний Герой 

України» та орденська книжка можуть бути передані на тимчасове або постійне зберігання 

Нагородній Раді, музеям, військовим частинам Збройних Сил України або інших військових 

формувань, добровольчим підрозділам, волонтерським та громадським організаціям. У разі 

відсутності у померлого спадкоємців орден «Народний Герой України» та орденська книжка мають 

бути передані на тимчасове або постійне зберігання Нагородній Раді, або, за узгодженням з 

Нагородною Радою – музеям, військовим частинам Збройних Сил України або інших військових 

формувань, добровольчим підрозділам, волонтерським та громадським організаціям, за наявності 

клопотання від музею, командування військової частини або добровольчого підрозділу, керівництва 

волонтерської або громадської організації. 

 

07.11.2020 р.               

              

ГОЛОВА НАГОРОДНОЇ РАДИ                                    В.СУХАРЕВСЬКИЙ 

 

 

ОПИС ОРДЕНА «НАРОДНИЙ ГЕРОЙ УКРАЇНИ» 

 

Знак ордена «Народний Герой України» виготовляється зі срібла 925 проби і має стилізовану 

рельєфну форму гербового знаку князя Володимира Великого – українського тризуба – з накладеним 

по центру римським мечем-гладіусом вістрям вверх. Зворотній бік знаку ордена плаский. На 

зворотній стороні знаку ордена нанесено клеймо з перших літер назви нагороди  – «НГ» – та 

порядковий номер знаку ордена. 

  

Знак ордена за допомогою вушка, яке розташоване на вістрі меча, та кільця з’єднується з 

прямокутною орденською планкою, виготовленою зі срібла 925 проби та обтягнутою муаровою 

стрічкою з червоно-чорними або жовто-блакитними смугами, розміщеними вертикально. На 

зворотній стороні орденської планки розташоване кріплення у вигляді булавки, за допомогою якого 

знак ордену кріпиться до одягу. 

 

Знак ордена «Народний Герой України» має розміри 50 мм вертикально та 22 мм горизонтально.  

 

Орденська планка ордена «Народний Герой України» має розміри 15 мм вертикально і 28 мм 

горизонтально. Ширина кольорових смуг – 14 мм. 

 

Знак ордена «Народний Герой України» символізує готовність до збройної боротьби та захисту 

української державності, незалежності України та її народу, а кольори орденських планок 

символізують червоно-чорне бойове знамено українців – від козацької доби і дотепер – та державний 

прапор України. 

 

07.11.2020 р.               

              

ГОЛОВА НАГОРОДНОЇ РАДИ                                    В.СУХАРЕВСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕННЯ 

про Нагородну Раду ордена «Народний Герой України» 

затверджено на зборах Нагородної Ради 

(протокол №____ від 07.11.2020 р.) 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Положення регламентує діяльність Нагородної Ради ордена «Народний 

Герой України». 

1.2 Діяльність Нагородної Ради здійснюється згідно з цим положенням та 

Статутом ордена «Народний Герой України». 

1.3 Положення про Нагородну Раду та зміни до положення про Нагородну 

Раду  приймаються та затверджуються на зборах Нагородної Ради. 

 

2. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ РАДИ 

2.1 Члени Нагородної Ради обираються спільнотою Народних Героїв України 

відкритим інтернет-голосуванням у кількості дванадцять осіб.  

2.2 Члени Нагородної Ради виконують свої обов’язки на громадських засадах 

строком не менше двох та не більше п’яти років. 

2.3 Нагородну Раду очолює Голова Нагородної Ради, який обирається на 

зборах Нагородної Ради з числа членів Нагородної Ради шляхом відкритого 

голосування. 

2.4  Збори Нагородної Ради скликаються Головою Нагородної Ради за 

потребою, але не рідше одного разу на шість місяців. Також збори Нагородної 

Ради можуть бути ініційовані будь-яким членом Нагородної Ради за 

погодженням з Головою Нагородної Ради. 

2.5 Збори Нагородної Ради є правомочними, якщо на них присутні не менше 

половини членів Нагородної Ради. 

2.6 Члени Нагородної Ради за погодженням з Головою Нагородної Ради 

призначають відповідального секретаря Нагородної Ради не зі свого числа. 

Відповідальний секретар не має права голосу у Нагородній Раді та несе 

відповідальність за діловодство у Нагородній Раді, оформлення та зберігання 

протоколів зборів Нагородної Ради. Відповідальний секретар виконує свої 

обов’язки на громадських засадах строком не менше двох та не більше п’яти 

років. 

2.7 Рішення Нагородної Ради приймається відкритим голосуванням простою 

більшістю голосів від присутніх на зборах Нагородної Ради. 

2.8 Рішення Нагородної Ради, прийняті в межах її компетенції доводяться до 

відома зацікавлених осіб, за винятком рішень, прийнятих на основі розгляду 

подань до нагородження, та є обов’язковими до виконання. 

3. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАГОРОДНОЇ РАДИ 

3.1 Нагородна Рада зобов’язується: 



3.1.1 Здійснювати контроль за виконанням рішень, прийнятих на зборах 

Нагородної Ради. 

3.1.2 Розглядати усі подання до нагородження орденом «Народний Герой 

України» у строк не більше двох тижнів від дати подання. Подання до 

нагородження орденом «Народний Герой України» може бути подане на 

розгляд Нагородній Раді будь-яким громадянином України, громадянином 

іноземної держави, або будь-якою волонтерською та іншою громадською 

організацією України за допомогою спеціальної форми на фейсбук-сторінці 

«Народний Герой України» та сайті «Народний Герой України». У поданні 

зазначаються конкретні заслуги кандидата на нагородження орденом 

«Народний Герой України», що можуть розглядатися Нагородною Радою та 

суспільством у якості підстави для нагородження. У якості подання до 

нагородження орденом «Народний Герой України» Нагородною Радою 

може розглядатися сюжет чи стаття у засобах масової інформації, допис у 

соціальній мережі, тощо. Рішення, прийняте Нагородною Радою на основі 

розгляду подання до нагородження є необов’язковим для доведення до 

автора подання. 

3.1.3 Ретельно перевіряти достовірність вказаної у поданнях до 

нагородження  інформації у строк не більше трьох місяців від дати 

подання. 

3.1.4 На основі розглянутих та перевірених подань до нагородження, 

формувати списки кандидатів на нагородження орденом «Народний Герой 

України» у строк не більше одного місяця до приблизної дати чергової 

церемонії нагородження. 

3.1.5 Оприлюднювати сформовані списки кандидатів на нагородження 

орденом «Народний Герой України» для публічного обговорення у строк не 

більше двох тижнів до приблизної дати чергової церемонії нагородження. 

3.1.6 Розробляти та здійснювати організаційні заходи щодо підготовки та 

проведення церемоній нагородження, щорічних зустрічей Народних Героїв 

та, за необхідності, інших заходів та урочистих подій за участю Народних 

Героїв України 

3.1.7 Розглядати усі заяви на відкликання ордену «Народний Герой 

України» та позбавлення почесного звання «Народний Герой України». 

Єдиною підставою для відкликання ордену «Народний Герой України» та 

позбавлення почесного звання «Народний Герой України» є державна 

зрада. Заява на відкликання ордену «Народний Герой України» та 

позбавлення почесного звання «Народний Герой України» повинна бути 

подана на розгляд Нагородній Раді будь-яким громадянином України, 

громадянином іноземної держави, або будь-якою волонтерською та іншою 

громадською організацією України шляхом письмового звернення до 

Нагородної Ради. Сюжети та статті, у засобах масової інформації, дописи та 

коментарі у соціальних мережах, тощо у якості заяви на відкликання ордену 



«Народний Герой України» та позбавлення почесного звання «Народний 

Герой України» Нагородною Радою не розглядаються. Рішення прийняте на 

основі розгляду заяви на відкликання ордену «Народний Герой України» та 

позбавлення почесного звання «Народний Герой України» доводиться до 

відома осіб, що їх стосується. 

3.1.8 Сприяти всебічному розвитку громадської ініціативи «Орден 

«Народний Герой України». 

3.1.9 Вживати заходів, спрямованих на боротьбу з шахрайством та 

розповсюдженням підробних орденів в межах Конституції України та 

законів України. 

3.2 Нагородна  Рада має право: 

3.2.1 Вносити подання до нагородження орденом «Народний Герой 

України». 

3.2.2 Не розглядати подання до нагородження що містять неповні та/або 

недостовірні відомості. 

3.2.3 Не доводити рішення, прийняті на основі розгляду подань до 

нагородження до авторів подань. 

3.2.4 Не розглядати анонімні заяви на відкликання ордену «Народний 

Герой України» та позбавлення почесного звання «Народний Герой 

України», а також заяви, що містять недостовірні відомості. 

 

4. ДІЛОВОДСТВО 

4.1 Нагородна Рада веде протоколи зборів Нагородної Ради, які зберігаються у 

відповідального секретаря Нагородної Ради. 

4.2 Відповідальність за діловодство у Нагородній Раді покладається на 

відповідального секретаря Нагородної Ради. 

 

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

5.1 Положення про Нагородну Раду ордена «Народний Герой України» 

обговорено та схвалено на зборах Нагородної Ради 07 листопада 2020-го року 

(протокол №___) 

5.2 Положення про Нагородну Раду ордена «Народний Герой України» 

набирає чинності з дня його підписання Головою Нагородної Ради, але не 

пізніше тридцяти днів з моменту його схвалення на зборах Нагородної Ради. 

5.3 Зміни до Положення про Нагородну Раду ордена «Народний Герой 

України» можуть бути внесені, за необхідності, рішенням Нагородної Ради, 

прийнятим шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів від 

присутніх на зборах Нагородної Ради. 

 

07.11.2020 р.               

              

ГОЛОВА НАГОРОДНОЇ РАДИ                                    В.СУХАРЕВСЬКИЙ 


