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Депутатське звернення

Шановний Віталію Володимировичу!

Серед видатних українців, які боролися за становлення незалежності 
України постать Василя Стуса займає особливе місце. 

Український поет-правозахисник, політв’язень, дисидент, нагороджений 
званням Герой  України - він є символом мужності, стійкості, незламності й 
патріотизму. За жертовне служіння Україні, національні ідеї Стус зазнав 
репресій з боку радянської влади, його творчість була заборонена, а він сам був 
засуджений до тривалого перебування в місцях позбавлення волі, де й загинув. 

За кошти Київської міської державної адміністрації та за Вашої підтримки 
як Київського міського голови на фасаді Національної академії наук України на 
вулиці Грушевського, 4 було відкрито меморіальну дошку, проте пам’ятника 
Василю Стусу в м. Києві, де він жив і творив протягом 1965-1972 років, до сих 
пір немає. 

Згідно п.2.1 Порядку спорудження (створення) пам’ятників і монументів, 
затвердженого наказом Державного комітету України з будівництва та 
архітектури Міністерства культури і мистецтв України від 30.11.2004 № 231/806 
(далі- Порядок), рішення   про   спорудження   (створення)    пам'ятників 
(монументів)  місцевого  значення  приймаються  місцевими органами 
виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.

Відповідно до п. 3.4. Порядку після  прийняття  місцевими  органами    
влади рішення  про  спорудження  (створення)  пам'ятників  і  монументів 
місцевого  значення управління культури обласних, Київської та 
Севастопольської міських  державних  адміністрацій  проводять  конкурс   на   
кращу проектну   пропозицію   щодо  пам'ятника  (монумента)  у  порядку, 
визначеному постановою Кабінету  Міністрів  України  від  25.11.99 
N 2137   (   2137-99-п  )  "Про  затвердження  Порядку  проведення 
архітектурних  та  містобудівних   конкурсів",   та   забезпечують 
створення ескізного проекту за рахунок коштів місцевих бюджетів. 

Пунктом 3.5. Порядку передбачено, що проєкти   пам'ятників  (монументів)  
місцевого значення погоджуються на спільних засіданнях управління     
містобудування та архітектури обласних,  Київської  та  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2137-99-%D0%BF


Севастопольської міських державних  адміністрацій та художніх рад при 
Міністерстві культури Автономної  Республіки  Крим,   управліннях   культури   
обласних, Київської та   Севастопольської  міських  державних  адміністрацій 
із залученням до розгляду обласних організацій Національної спілки 
художників України  та  Національної  спілки  архітекторів України 
(за згодою). 

Враховуючи вищезазначене, керуючись ст. 16 Закону України «Про статус 
народного депутата України» прошу Вас розглянути депутатське звернення та 
надати інформацію:

1) Чи ухвалювались Київською міською радою рішення щодо 
спорудження (створення) пам’ятника Василю Стусу в м. Києві;

2) Якщо таке рішення ухвалювалось, то за якою адресою в м. Києві 
планується встановлення вищевказаного пам’ятника;

3) Чи був оголошений конкурс на кращу проектну   пропозицію   щодо  
пам'ятника  (монумента) у порядку згідно чинного законодавства 
України.

Інформацію прошу надати мені особисто в терміни, визначені чинним 
законодавством України.

З повагою

народний депутат України                                               Володимир В’ятрович 
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