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Про спорудження монументу 

Соборності України в місті Києві 

 

 

Кабінет Міністрів України 

 

 

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна 

адміністрація) на виконання дорунь Кабінету Міністрів України від  01.04.2020                   

№ 11256/0/2-20, від 10.04.2020 № 12455/0/2-20 та від 16.04.2020 № 13003/0/2-20 

щодо стану виконання завдання з завершення проектування, спорудження та 

відкриття до 100-річчя проголошення Акта злуки УНР та ЗНР (22 січня 2019 р) 

монументу Соборності України інформує про наступне. 

На сьогодні, нових даних щодо стану доопрацювання проекту монументу 

Соборності України від розробників ескізного проекту-переможця конкурсу на 

кращий проект Монументу, який проводило Мінкультури України в 2005 році, 

у виконавчому органі – немає. Без доопрацювання ескізного проекту – 

переможця 2005 року згідно з зауваженнями секції архітектурно-містобудівної 

ради при Головному управлінні містобудування, архітектури та дизайну 

міського середовища (нині – Департамент містобудування та архітектури) 

(протокол секції від 10.11.05 у справі № 0492-а-05) та засідання Національної 

спілки архітекторів України (протокол від 31.08.18) виконавчий орган не в 

змозі якісно виконати поставлене завдання та обрати відповідне місце для 

встановлення монументу.  

Також, нагадуємо, що, як вже повідомлялось раніше, невирішеним 

залишається питання фінансування робіт по спорудженню монументу. Листом 

від 11.04.14 № 31-07130-03-7/8295 Міністерство фінансів України 

проінформувало, що згідно з пунктом 20 Заходів щодо економного та 

раціонального використання державних коштів тощо, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.14 № 65, припинено 

використання бюджетних коштів для проведення пам’ятних та історичних дат, 

ювілеїв тощо, а також висловлена пропозиція відносно опрацювання питання 
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щодо скасування розпорядження КМУ від 11.05.05 № 138-р «Про спорудження 

монументів Соборності України у мм. Києві, Чернігові та Севастополі». 

Згідно зі ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, 

в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами 

України. 

Інформація, надана виконавчим органом з зазначеного питання, викладена 

в листах від 10.10 2019 № 004-1794 та від 22.10.2019 № 004-1891, залишається 

без змін.  

 

 

Заступник голови                                     Валентин МОНДРИЇВСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Олександр Свистунов 

Світлана Липівська 

Олена Кравченко 278-02-81  
 




