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Вих. № 3/15 від 9 листопада 2015 року  
 

Головуючому громадських слухань в м. Харків 

щодо перейменування топонімів  

згідно закону України «Про засудження 

комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні 

та заборону пропаганди їхньої символіки» 

 

 
ПОВІДОМЛЕННЯ  

Відповідно до частини другої статті 5 Конституції України, носієм суверенітету і єдиним джерелом 
влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування. 

Згідно статті 140 Конституції України, місцеве самоврядування є правом територіальної громади – 
жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – 
самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України. 

Згідно частини третьої статті 142 Конституції України, витрати органів місцевого самоврядування, 
що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою. Ці норми відображені і у 
Законі України № 4865-VI від 24.05.2012 р. «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права 
власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», 
згідно статті 13 якого фінансування витрат, пов’язаних з присвоєнням, зміною об’єктам права власності 
імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій, залежно від того, хто 
ініціював порушення цього питання, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, якщо 
ініціатором є державний орган.  

Той факт, що не завжди кошти, які повинні поступати із загальнодержавного бюджету на виконання 
загальнодержавних програм, своєчасно перераховуються, а виконання усіх законів, постанов Верховної 
Ради, постанов і наказів Кабміну є обов’язковим, змушує місцеві органи самоврядування доволі часто 
забирати певну частку грошей з місцевих бюджетів. Проте це є порушенням і Конституції України, і 
законів України. 

Територіальна громада м. Харків вимагає виконувати Конституцію України та законодавство 
України щодо фінансування з державного бюджету перейменування топонімів у м. Харків та Харківському 
районі Харківської області, яке буде проводитися згідно закону України № 317-VIII від 09.04.2015 р. «Про 
засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 
заборону пропаганди їхньої символіки» у м. Харків та Харківському районі Харківської області.  

Надалі всі питання, пов’язані з перейменуванням топонімів у м. Харків та Харківському районі 
Харківської області, вимагаємо погоджувати з територіальною громадою м. Харків в особі її 
Уповноваженого у справах територіальної громади м. Харків. 

Також територіальна громада м. Харків як правову ініціативу ініціює створення спеціального 
громадського фонду, до якого будуть поступати кошти з бюджету Держави УКРАЇНА для перейменування 
топонімів у м. Харків та Харківському районі Харківської області і ліквідації символів комуністичного 
тоталітарного режиму, а також персоналізовані добровільні внески громадян, юридичних і фізичних осіб.  

Процедуру узгодження бажано проводити по кожній назві окремо.  
 
З повагою, 

територіальна громада міста Харків  
в особі Уповноваженого у справах  
територіальної громади м. Харків       людина Д.А. Езров 

 


