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Генеральному прокурору 

України 

Ірині Венедіктовій 

 

Шановна пані Ірино! 

 

Насамперед висловлюю Вам повагу та сподівання на продовження 

плідної співпраці у справі відновлення та збереження національної пам’яті 

Українського народу з Українським інститутом національної пам’яті. 

З офіційного сайту Карлівської міської ради (https://karlivka-

mrada.gov.ua/news/1594384484/) Інституту стало відомо, що 8 липня 2020 року 

на стадіоні ФК «Карлівка» за участі в. о. Карлівського міського голови Олега 

Стовбуна відбулося відкриття раніше демонтованого на виконання Закону 

України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 

символіки» пам’ятника Миколі Підгорному.  

Вбачаємо в діях посадових осіб Карлівської міської ради ознаки 

правопорушень, передбачених статтями 4361, 364 Кримінального кодексу 

України з огляду на таке. 

За інформацією з відкритих джерел Микола Вікторович Підгорний (1903-

1983) був радянським державним і партійним діячем, членом ЦК КПУ у 1952 – 

1966 роках, членом Президії ЦК КПУ у 1953 – 1963 роках, членом ЦК КПРС у 

1956 –1981 роках, Першим секретарем ЦК КПУ у 1957 – 1963 роках, членом 

Президії Політбюро ЦК КПРС у 1960 – 1977 роках. Таким чином, Микола 

Підгорний є особою, яка обіймала керівні посади у комуністичній партії.  

Відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного та 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 

заборону пропаганди їхньої символіки» за пп. «ґ» п. 4 частини першої до 

символіки комуністичного тоталітарного режиму віднесено зображення, 

пам’ятники, пам’ятні знаки, написи, присвячені особам, які обіймали керівні 

посади в комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), 

особам, які обіймали керівні посади у вищих органах влади та управління 

СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік, 

органах влади та управління областей, міст республіканського 
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підпорядкування, працівникам радянських органів державної безпеки всіх 

рівнів. 

Пропаганда (в т. ч. поширення та публічне використання символіки) 

комуністичного тоталітарного режиму згідно зі статтею 3 Закону України «Про 

засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» є 

наругою над пам’яттю мільйонів жертв комуністичного тоталітарного режиму 

та заборонена законом. 

За статтею 4 зазначеного Закону виготовлення, поширення, а також 

публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму 

заборонено. 

Відповідно до ст. 4361 Кримінального кодексу України виготовлення, 

поширення, а також публічне використання символіки комуністичного 

тоталітарного режиму карається обмеженням волі на строк до п’яти років або 

позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої. Ті 

самі дії, вчинені особою, яка є представником влади, або вчинені повторно, або 

організованою групою, або з використанням засобів масової інформації, 

караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією 

майна або без такої. 

Враховуючи, що відповідно до статті 5 Закону України «Про засудження 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» обов’язок держави 

вживати заходи для ліквідації наслідків злочинів комуністичного тоталітарного 

режиму 1917–1991 років і відновлення історичної справедливості, пропаганда 

комуністичного тоталітарного режиму, фактично здійснена посадовими 

особами Карлівської міської ради, суперечить інтересам держави. 

Відповідно до статті 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. 

Згідно зі статтею 4 Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», служба в органах місцевого самоврядування здійснюється, 

зокрема, на принципах поєднання місцевих і державних інтересів; верховенства 

права, демократизму і законності; підконтрольності, підзвітності, персональної 

відповідальності за порушення дисципліни і неналежне виконання службових 

обов’язків. Відповідно до статті 7 Закону посадові особи місцевого 

самоврядування діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, 

передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності 

Конституцією України і законами України, актами Президента України і 

Кабінету Міністрів України. 

У цьому зв’язку в діях посадових осіб Карлівської міської ради можуть 

міститися також ознаки правопорушення, передбаченого статтею 364 

Кримінального кодексу України про зловживання владою або службовим 
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становищем, зокрема умисне використання службовою особою влади чи 

службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної 

шкоди державним інтересам. З огляду на викладене,  

просимо: 

1. Провести перевірку викладених у цій заяві обставин та в 

установленому порядку порушити кримінальне провадження за ст. 4361 

Кримінального кодексу України за фактом поширення та публічного 

використання символіки комуністичного тоталітарного режиму. 

2. Здійснити в установленому порядку розслідування зазначеного 

кримінального провадження та притягти винних осіб до відповідальності. 

3. Про результати розгляду цієї заяви повідомити Український інститут 

національної пам’яті в установленому порядку. 

 

З повагою 

 

Голова               Антон Дробович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Вик.Тахтаулова М.Ю. (068) 419 27 02 
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