УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Питання щодо використання державних символів України
Із змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України
від 26 листопада 2001 року № 1143/2001
З метою визначення порядку використання державних символів України на період до законодавчого врегулювання зазначеного питання, виховання у громадян поваги до цих символів, запобігання неналежному їх використанню та відповідно
до статті 102 Конституції України постановляю:
1. Кабінету Міністрів України:
а) подати у місячний строк Президентові України проект тимчасового порядку використання державних символів
України органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, дипломатичними представництвами та консульськими установами України за кордоном, Збройними Силами України та іншими утвореними відповідно до законів України
військовими формуваннями, навчальними закладами, засобами масової інформації, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, а також окремими громадянами, передбачивши в ньому, зокрема, норми щодо використання зазначених символів, у тому числі в мережі Інтернет:
(абзац перший пункту "а" статті 1 із змінами, внесеними згідно
з Указом Президента України від 26.11.2001 р. № 1143/2001)
під час проведення офіційних заходів;
у символіці, що використовується органами виконавчої влади, територіальними громадами сіл, селищ, міст, районів і
областей, органами місцевого самоврядування, державними установами та організаціями;
у товарних знаках вітчизняних виробників;
б) внести в установленому порядку пропозиції щодо встановлення адміністративної відповідальності за порушення,
пов'язані з неналежним використанням державних символів України.
2. Міністерству освіти і науки України, Міністерству культури і мистецтв України, Державному комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Державному комітету молодіжної політики, спорту і туризму України
забезпечити запровадження циклів теле- і радіопередач, публікацій у засобах масової інформації та мережі Інтернет, що
спрямовані на виховання у громадян поваги до державних символів України, роз'яснення їх значення для становлення держави.
(стаття 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента України від 26.11.2001 р. № 1143/2001)
3. Комісії державних нагород та геральдики при Президентові України подати характеристики визначених законодавством України кольорів Державного Прапора України та малого Державного Герба України.
4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:
організувати проведення роз'яснювальної роботи серед населення, спрямованої на виховання поваги до державних символів України;
забезпечити під час реконструкції будівель та споруд ліквідацію зображень державних символів колишнього СРСР та
радянських республік, гасел КПРС, за винятком випадків, коли зазначені зображення містяться на будівлях та спорудах,
включених до переліків пам'яток історії та культури.
м. Київ
9 лютого 2001 року
№ 79/2001
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