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ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ 

Про підготовку та відзначення 200-річчя від дня 

народження Пантелеймона Олександровича 

Куліша 
7 серпня 2019 року виповниться 200 років від дня народження Пантелеймона 

Олександровича Куліша. Письменник, перекладач, критик, історик, публіцист, 

фольклорист, мовознавець, громадський діяч, він усе своє життя прагнув 

прищепити європейські цінності в національну культуру, і водночас досліджував та 

пропагував культурне надбання власного народу. Своєю працею він підніс 

українське слово на належний йому високий щабель і по праву вважається одним із 

творців модерної української нації. 

З метою гідного відзначення у 2019 році 200-річчя від дня народження 

Пантелеймона Олександровича Куліша Верховна Рада України постановляє: 

1. Урочисто відзначити 200-річчя від дня народження Пантелеймона 

Олександровича Куліша. 

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України: 

1) у двомісячний термін з дня прийняття цієї Постанови розробити план заходів 

щодо підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження П. О. Куліша, 

передбачивши, зокрема, організацію та проведення: 

- урочистостей з нагоди відзначення 200-річчя від дня народження Пантелеймона 

Олександровича Куліша у столиці України - Києві за участю представників органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, 

науковців, делегацій з областей, а також урочистих заходів в обласних та районних 

центрах, населених пунктах, пов'язаних із життям П. Куліша; 

- наукових, краєзнавчивчих, просвітницьких, творчих конференцій, круглих столів, 

присвячених висвітленню життя та діяльності П. Куліша; 

- тематичних просвітницьких, культурно-мистецьких заходів; 



- всеукраїнських і регіональних виставок у музеях України, бібліотечних та архівних 

установах із головною виставкою в Національному музеї Тараса Шевченка; 

- показу на загальнонаціональних та регіональних каналах телебачення 

документальних фільмів про життя та діяльність П. О. Куліша; 

2) забезпечити в установленому порядку фінансування заходів, спрямованих на 

підготовку та відзначення 200-річчя від дня народження П. Куліша; 

3) підтримати видання "Повного зібрання творів" П. Куліша у 35 томах, який 

здійснює Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України у співпраці з 

Українським науковим інститутом Гарвардського університету та Науковим 

товариством ім. Шевченка в Америці; 

4) провести ремонтно-реставраційні роботи в Історико-меморіальному музеї-

заповіднику "Ганнина Пустинь" та Музеї П. Куліша при Шосткинській міській 

бібліотеці ім. Л. Толстого; виділити кошти для придбання експонатів та поповнення 

фондових колекцій; 

5) вивчити стан об'єктів, що знаходяться в Україні, які пов'язані з ім'ям П. Куліша, 

вжити в установленому порядку заходів щодо їх збереження; 

6) оголосити конкурс і забезпечити спорудження у 2019 році пам'ятників П. Кулішеві 

на його батьківщині в смт Воронежі Шосткинського р-ну Сумської обл. та в місті 

Києві; 

7) разом із Київською міською державною адміністрацією вжити заходів щодо 

створення в установленому порядку музею П. Куліша в Києві; 

8) здійснити співпрацю з центральними та місцевими органами виконавчої влади з 

питань підготовки та відзначення 200-річчя від дня народження П. Куліша; 

9) здійснити контроль за виконанням завдань і заходів з підготовки та відзначення 

200-річчя від дня народження П. Куліша; 

10) у місячний термін з дня прийняття цієї Постанови внести пропозиції щодо 

приведення законодавчих актів України у відповідність із цією Постановою; 

11) у місячний термін з дня прийняття цієї Постанови привести свої нормативно-

правові акти у відповідність із цією Постановою; 

12) забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, 

передбачених цією Постановою. 

3. Забезпечити створення Організаційного комітету з питань підготовки та 

відзначення 200-річчя від дня народження Пантелеймона Куліша за участі Центру 

дослідження життя і творчості Пантелеймона Куліша при Інституті літератури ім. Т. 

Г. Шевченка НАН України, представників громадських організацій, органів місцевого 

самоврядування та виконавчої влади. Рекомендувати комітету забезпечити 

ефективну взаємодію органів виконавчої влади, наукових організацій та освітніх 

установ у вирішенні питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням в Україні 

ювілейних заходів із відзначення 200-річчя від дня народження Пантелеймона 

Куліша. 



4. Рекомендувати центральним та місцевим органам виконавчої влади: 

- затвердити регіональні плани заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від дня 

народження П. Куліша і забезпечити їх виконання, передбачивши, зокрема, 

проведення ремонтних і реставраційних робіт, робіт з благоустрою і впорядкування 

об'єктів, пов'язаних з його ім'ям; 

- сприяти в установленому порядку громадським та благодійним організаціям у їх 

діяльності щодо вшанування пам'яті та популяризації творчості П. Куліша, зокрема, 

встановлення його пам'ятників та меморіальних дошок; 

- вжити додаткових заходів із забезпечення благоустрою населених пунктів, 

пов'язаних із життям і творчістю П. Куліша. 

5. Рекомендувати Державному комітету телебачення і радіомовлення України: 

- створити документальні фільми про життя та діяльність П. Куліша 

- організувати проведення тематичних радіо- і телепередач; 

- забезпечити висвітлення заходів з підготовки та відзначення 200-річчя від дня 

народження П. Куліша. 

6. Запропонувати Українському державному підприємству поштового зв'язку 

"Укрпошта" видати серію поштових марок і листівок, присвячених 200-річчю від дня 

народження П. Куліша. 

7. Запропонувати Національному банку України випустити пам'ятну монету, 

присвячену П. Кулішеві. 

8. Контроль за виконанням Постанови покласти на Комітет Верховної Ради України 

з питань культури і духовності, Комітет Верховної Ради України з питань бюджету 

та Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти. 

9. Постанова набирає чинності з дня її прийняття. 

  

Голова Верховної Ради 

України А. ПАРУБІЙ 

 


