
В2ЙЗи м и

УКРАЇНА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

Проект

РІШЕННЯ

2017 р. сесія 7 скликання

Про звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до депутатів 
Вінницької міської ради та міського голови стосовно народного пам’ятника 

Тарасу Шевченку на площі Героїв Небесної Сотні

Відповідно до частини 2 статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», 
обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Схвалити звернення депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до 
депутатів Вінницької міської ради та міського голови стосовно народного 
пам’ятника Тарасу Шевченку на площі Героїв Небесної Сотні, що додається.

2. Направити вищезазначене звернення в Вінницьку міську Раду.

3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

Голова обласної Ради * А. ОЛІЙНИК



Додаток
до рішення_сесії обласної Ради
7 скликання від___________ 2017
року № _____

ЗВЕРНЕННЯ
депутатів Вінницької обласної Ради 7 скликання до депутатів 

Вінницької міської ради та Вінницького міського голови С.Моргунова 
стосовно народного пам’ятника Тарасу Шевченку 

на площі Героїв Небесної Сотні

Шановні колеги, ми добре розуміємо, що на прийняття будь-якого рішення 
у сесійній залі впливає багато чинників. І, що може бути зовсім не такий резонанс, 
на який сподівались депутати, віддаючи свій голос «за». Здається, що саме така 
ситуація складається з погруддям Кобзаря, яке було встановлене за ініціативи та 
коштами небайдужих вінничан під час найважчих випробувань в Революцію 
Гідності. Дійсно, в ті дні людям зігрівали серця і вірші нашого національного 
генія, і його присутність на Майдані.

Ми з повагою ставимось до кожного народного обранця у міській раді, 
жодним чином не ставимо під сумнів вашу компетентність та щирість у бажанні 
працювати в інтересах міської громади та заради її спокою. Але зважаючи на 
резонанс, який викликало ваше рішення встановити на місці погруддя Шевченку 
скорботну вишню, закликаємо ще раз повернутися до цього питання і розглянути 
його прискіпливіше.

В світі ще ніколи не демонтували жодного пам'ятника Великому 
Кобзареві. Невже Вінниця першою відважиться на таке? Невже у депутата, 
обраного людьми, може піднятися рука на те, що об'єднує нашу націю та громаду, 
возвеличує нашу гідність та виховує патріотичний дух. Хіба не з пророчими 
словами Тараса Шевченка гинули Герої Небесної сотні та інші герої, що віддали 
своє життя за Україну та волю?

Так, можна зрозуміти матір Максима Шимка, але чому б вам не почути 
сотні інших українських матерів з Вінниччини, які втратили своїх синів на 
Майдані, в АТО? Чому б не віддати данину поваги тим незламним українцям, 
нашим землякам, які в різні часи боролися за незалежність нашої Вітчизни? Хіба 
не можна поєднати я разом з пам'ятником Шевченку в одній скульптурній 
композиції всіх, згаданих вище, героїв?

На нашу думку, саме такий сучасний оригінальний і величний пам'ятник міг 
би об'єднати навколо себе вінницьку громаду і показати, що у нас на всіх рівнях - 
відповідальна та патріотична влада, яка прислухається до думки народу. Якщо у 
міському бюджеті бракує коштів на такий проект, готові залучити до його 
реалізації громадськість всієї області, підтримати коштами обласного бюджету. 
Адже до нас звертаються тисячі свідомих вінничан, які були б гордими бачити на 
чільному місці нашого обласного центру саме таку скульптурну композицію.

Саме тому ми закликаємо вас, шановні колеги, провівши широке 
громадське обговорення, внести зміни до вже прийнятого вами рішення -  не 
зносити пам’ятник Кобзарю з площі Героїв Небесної Сотні, а навпаки -  
увіковічнити Тараса Шевченка у величному пам’ятнику разом з іншими славними 
синами -  борцями за волю України!

Схвалено н а ___сесії обласної Ради
7 скликання____2017 року


