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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. 

Як відомо, Верховною Радою України був прийнятий пакет законів щодо декомунізації й 
увічнення пам’яті борців за свободу і незалежність України. Одним із законів, а саме частиною 
15 статті 7 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» внесені зміни до закону 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 вище наведених законів, органи місцевого 
самоврядування в установленому порядку повинні здійснити демонтаж пам’ятників, пам’ятних 
знаків, присвячених особам, причетним до організації та здійснення Голодомору 1932-1933 років в 
Україні, політичних репресій, особам, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих 
органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських 
республік (крім осіб, діяльність яких була значною мірою пов’язана з розвитком української науки 
та культури), працівникам радянських органів державної безпеки, подіям, пов’язаним з діяльністю 
комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України або в окремих 
адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність 
України у XX столітті, а також в установленому порядку перейменувати райони у містах, сквери, 
бульвари, вулиці, провулки, узвози, проїзди, проспекти, площі, майдани, набережні, мости, інші 
об’єкти топоніміки населених пунктів, а також інші географічні об’єкти, назви яких містять 
символіку комуністичного тоталітарного режиму. 

Згідно частини третьої статті 142 Конституції України, витрати органів місцевого 
самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються державою.  

Згідно пункту 2 статті 13 закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам 
права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 
історичних подій», фінансування витрат, пов’язаних з присвоєнням, зміною об’єктам права 
власності імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій, залежить 
від того, хто ініціював порушення цього питання. Фінансування здійснюється за рахунок коштів 
державного бюджету, якщо ініціатором є державний орган.  

Часто кошти, які повинні поступати із загальнодержавного бюджету на виконання 
загальнодержавних програм, не перераховуються у неповному обсязі, проте виконання усіх 
законів, постанов Верховної Ради, постанов і наказів Кабміну є обов’язковими. Це змушує місцеві 
органи самоврядування доволі часто витрачати певну частку грошей на виконання державних 



законодавчих ініціатив з місцевих бюджетів. Але це є порушенням і Конституції України, і законів 
України. І ми на цьому наголошуємо. 

Територіальна громада м. Харків вимагає від міських органів самоврядування і всіх 
держслужбовців виконувати Конституцію України та законодавство України щодо 
фінансування з державного бюджету перейменування топонімів та демонтажу пам’ятників 
та інших об’єктів, що мають комуністичну символіку, у м. Харків, яке буде проводитися 
згідно закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».  

І надалі всі питання, пов’язані з перейменуванням топонімів у м. Харків, вимагаємо 
погоджувати з територіальною громадою м. Харків в особі її Уповноваженого у справах 
територіальної громади м. Харків. 

Процедуру узгодження бажано проводити по кожній назві окремо.  
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 і ліквідації символів комуністичного 
тоталітарного режиму, а також персоналізовані добровільні внески громадян, юридичних і 
фізичних осіб.  

 
 

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


