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та місцевого самоврядування 

  

 Протокол засідання № 42 

 

                                                                                         31 березня 2016 року 

                         14 год. 20 хв. 

                                                                                 м. Київ  

вул. Садова, 3 а, к. 416  

 

Голова Комітету Власенко С.В. 

Перший заступник Голови Комітету Ледовських О.В. 
 

Присутні: члени Комітету:  Курило В.С., Бойко О.П.,  Дехтярчук О.В.,            

Река А.О., Федорук М.Т., Шкрум А.І., Балога І.І., Березюк О.Р.,  Гуляєв В.О.,      

Зубач Л.Л. 

Відсутні: Гончаренко О.О., Кудлаєнко С.В., Бублик Ю.В.,  Добкін М.М., 

Матвійчук Е.Л. 

 
Відповідальні  працівники  секретаріату  Комітету:  Завідувач  секретаріату 

Комітету Малюга А.В.;  заступники Завідувача  секретаріату  Комітету  Данилюк О.А., 
Маковський О.А.; головні консультанти  Гарбуз Ю.П.,  Дмитрук Л.В.,               
Корнієнко Т.М., Ляшко І.В., Степанян Г.С.; старший консультант Падалко О.В.  

 

Запрошені: 

 

Горбунов О.В. – народний депутат України; 

Крулько І.І. – народний депутат України; 

Ларін С.М. – народний депутат України; 

Яриніч К.В. – народний депутат України; 

Бережницький Я.В. – заступник директора Департаменту регіональної 

політика та адміністративної реформи - завідуючий відділом експертизи і аналізу 

розвитку територій та виборчих прав Секретаріату Кабінету Міністрів України; 

В’ятрович В.М. – Голова Українського інституту національної пам’яті; 
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Ганущак Ю.І. – народний депутат України VI скликання; 

Колісніченко В.Є. – заступник керівника Управління по зв’язках з місцевими 

органами влади і органами місцевого самоврядування Апарату Верховної Ради України; 

Кравченко В.В. – експерт Центру професійного розвитку та правової 

допомоги Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація 

міст України»; 

Майоров М.В. – головний спеціаліст Українського інституту національної пам’яті. 
 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

1. Про проект Постанови про об’єднуюче (соборне) найменування міста 

Кіровоград Кіровоградської області (реєстр. № 4213, н.д. К.Яриніч). 

2. Про проект Постанови про приведення назви міста Кіровоград 

Кіровоградської області у відповідність із вимогами Закону України «Про засудження 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в 

Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» (реєстр. № 4222, н.д. О.Горбунов, 

С.Березкін, Д.Лінько, О.Червакова, І.Крулько, А.Шкрум). 

3. Про проект Постанови про повернення місту Кіровоград Кіровоградської 

області історичної християнської назви – Єлисаветград, названого на честь Святої 

Праведної Єлисавети – матері Іоанна Хрестителя, сестри Богородиці (реєстр. № 4315, 

н.д. С.Ларін). 

4. Про повернення до обговорення питання про перейменування окремих 

населених пунктів та районів, назви яких містять символіку комуністичного 

тоталітарного режиму (доручення Верховної Ради України від 17.03.2016 р.). 
 

*** 
 

СЛУХАЛИ: Голова Комітету С.Власенко ознайомив членів Комітету з 

проектом порядку денного засідання Комітету та запропонував висловити свої 

зауваження і пропозиції до нього.  

Пропозицій не надійшло, 

 порядок денний прийнято за основу. 
 

Голова Комітету С.Власенко запропонував визначитися шляхом голосування 

щодо прийняття порядку денного засідання Комітету в цілому. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

1. Про проект Постанови про об’єднуюче (соборне) найменування міста 

Кіровоград Кіровоградської області (реєстр. № 4213, н.д. К.Яриніч). 

2. Про проект Постанови про приведення назви міста Кіровоград 

Кіровоградської області у відповідність із вимогами Закону України «Про засудження 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в 

Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» (реєстр. № 4222, н.д. О.Горбунов, 

С.Березкін, Д.Лінько, О.Червакова, І.Крулько, А.Шкрум). 
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3. Про проект Постанови про повернення місту Кіровоград 

Кіровоградської області історичної християнської назви – Єлисаветград, названого на 

честь Святої Праведної Єлисавети – матері Іоанна Хрестителя, сестри Богородиці 

(реєстр. № 4315, н.д. С.Ларін). 

4. Про повернення до обговорення питання про перейменування окремих 

населених пунктів та районів, назви яких містять символіку комуністичного 

тоталітарного режиму (доручення Верховної Ради України від 17.03.2016 р.) 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету С.Власенко вказав, що Секретар Комітету О.Гончаренко з 

поважних причин відсутній на засіданні і запропонував доручити виконувати 

повноваження секретаря сьогоднішнього засідання Першому  заступнику Голови 

Комітету Ледовських О.В. 

Пропозицію підтримано. 

 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука про проект Постанови 

Верховної Ради України про об'єднуюче (соборне) найменування міста Кіровоград 

Кіровоградської області (реєстр. № 4213), внесений народним депутатом України 

К.Яринічем. 

Народний депутат України К.Яриніч представив внесений ним проект 

Постанови, яким пропонується перейменувати місто Кіровоград Кіровоградської 

області на місто Свято-Єлисавет. Доповідач наголосив, що проект внесено з метою 

приведення назви міста Кіровоград у відповідність до вимог Закону України «Про 

засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та 

повернення місту історичної назви, яку підтримує переважна більшість його 

жителів. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, К.Яриніч. 

Членами Комітету було взято до уваги, що відповідно до пункту 8 статті 7 

Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 

символіки» Верховна Рада України у тримісячний строк, який обчислюється з дня 

закінчення строку, визначеного пунктом 7 цієї статті Закону, приймає рішення про 

перейменування населених пунктів та районів, назви яких містять символіку 

комуністичного тоталітарного режиму, з урахуванням пропозицій, поданих Радою 

міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та 

Севастопольською міськими державними адміністраціями, органами місцевого 

самоврядування, та рекомендацій Українського інституту національної пам’яті. 
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М.Федорук нагадав, що Українським інститутом національної 

пам’яті на засіданнях Комітету було презентовано свою рекомендацію щодо 

перейменування міста Кіровоград Кіровоградської області. Зокрема, Інститутом 

була внесена пропозиція щодо перейменування міста Кіровоград на місто 

Інгульськ. Фахівці Інституту зазначали, що ця назва походить від назви річки, яка 

має виток на Кіровоградщині та протікає через місто Кіровоград, а також 

перегукується з назвою Інгульської паланки – адміністративної одиниці Війська 

Запорозького Низового. 

М.Федорук вказав, що Комітет на своїх засіданнях 23 грудня 2015 року та 

15 лютого 2016 року підтримав перейменування міста Кіровоград на місто 

Інгульськ і вніс на розгляд Парламенту проект Постанови Верховної Ради України 

«Про перейменування міста Кіровоград Кіровоградської області» (реєстр. № 4077). 

Голова підкомітету з питань місцевих органів виконавчої влади та територіального 

устрою М.Федорук запропонував рекомендувати Верховній Раді України проект з 

реєстр. № 4213 за наслідками розгляду в першому читанні відхилити. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови 

Верховної Ради України про об'єднуюче (соборне) найменування міста Кіровоград 

Кіровоградської області (реєстр. № 4213 від 14.03.2016 р.), внесений народним 

депутатом України К.Яринічем за наслідками розгляду в першому читанні 

відхилити. 

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука про проект Постанови 

Верховної Ради України про приведення назви міста Кіровоград Кіровоградської 

області у відповідність із вимогами Закону України "Про засудження 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів 

в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" (реєстр. № 4222), внесений 

народними депутатами України О.Горбуновим, С.Березкіним, Д.Ліньком, 

О.Черваковою, І.Крульком, А.Шкрум. 

Народний депутат України О.Горбунов представив внесений проект 

Постанови, яким пропонується перейменувати місто Кіровоград Кіровоградської 

області на місто Кропивницький. Доповідач наголосив, що проект внесено з 

найбільш прийнятною та компромісною назвою для міста Кіровоград, за підтримку 

якого наголошує громадськість міста, є назва «Кропивницький», що увібрала увесь 

спектр географічної, етнічної, етнографічної, культурно-історичної 

приналежності. «Кропивницький» визначає конкретні досягнення України у сфері 

формування світової культури та безсумнівно впишеться у вінок назв обласних 
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центрів Хмельницький та Івано- Франківськ, що не викликають жодних 

заперечень, і своєю появою сприятиме пришвидшенню формування національної 

ідеї «Заможна країна - вільна людина - культурна нація». 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, О.Горбунов. 

Членами Комітету було взято до уваги, що відповідно до пункту 8 статті 7 

Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 

символіки» Верховна Рада України у тримісячний строк, який обчислюється з дня 

закінчення строку, визначеного пунктом 7 цієї статті Закону, приймає рішення про 

перейменування населених пунктів та районів, назви яких містять символіку 

комуністичного тоталітарного режиму, з урахуванням пропозицій, поданих Радою 

міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та 

Севастопольською міськими державними адміністраціями, органами місцевого 

самоврядування, та рекомендацій Українського інституту національної пам’яті. 

М.Федорук нагадав, що Українським інститутом національної пам’яті на 

засіданнях Комітету було презентовано свою рекомендацію щодо перейменування 

міста Кіровоград Кіровоградської області. Зокрема, Інститутом була внесена 

пропозиція щодо перейменування міста Кіровоград на місто Інгульськ. Фахівці 

Інституту зазначали, що ця назва походить від назви річки, яка має виток на 

Кіровоградщині та протікає через місто Кіровоград, а також перегукується з 

назвою Інгульської паланки – адміністративної одиниці Війська Запорозького 

Низового. 

М.Федорук вказав, що Комітет на своїх засіданнях 23 грудня 2015 року та 15 

лютого 2016 року підтримав перейменування міста Кіровоград на місто Інгульськ 

і вніс на розгляд Парламенту проект Постанови Верховної Ради України «Про 

перейменування міста Кіровоград Кіровоградської області» (реєстр. № 4077). 

За результатами загального обговорення, Голова Комітету С.Власенко вніс 

пропозицію переглянути рішення Комітету від 23 грудня 2015 року та 15 лютого 

2016 року щодо перейменування міста Кіровоград на місто Інгульськ та поставив 

його на голосування. 

Голова підкомітету з питань місцевих органів виконавчої влади та 

територіального устрою М.Федорук запропонував Комітету рекомендувати 

Верховній Раді України проект з реєстр. № 4222 за наслідками розгляду в першому 

читанні прийняти за основу та в цілому. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої та частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект 

Постанови Верховної Ради України про приведення назви міста Кіровоград 

Кіровоградської області у відповідність із вимогами Закону України "Про 

засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" (реєстр. 

№ 4222 від 15.03.2016р.), внесений народними депутатами України О.Горбуновим, 

С.Березкіним, Д.Ліньком, О.Черваковою, І.Крульком, А.Шкрум за наслідками 

розгляду у першому читанні прийняти за основу та в цілому. 
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2. Відповідно до частини п’ятої статті 44 Закону України «Про комітети 

Верховної Ради України» та частини першої статті 104 Регламенту Верховної Ради 

України відкликати проект Постанови Верховної Ради України «Про перейменування 

міста Кіровоград Кіровоградської області» (реєстр. № 4077 від 16.02.2016р.), внесений 

народними депутатами України – членами Комітету. 

3. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 11 народних депутатів України, «Утримався» –         1 

народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

3. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука про проект Постанови 

Верховної Ради України про повернення місту Кіровоград Кіровоградської області 

історичної християнської назви – Єлисаветград, названого на честь Святої 

Праведної Єлисавети – матері Іоанна Хрестителя, сестри Богородиці (реєстр. № 4315), 

внесений народним депутатом України С.Ларіним. 

Народний депутат України С.Ларін представив внесений проект Постанови, 

яким пропонується пропонується перейменувати місто Кіровоград 

Кіровоградської області на місто Єлисаветград. Доповідач наголосив, що проект 

внесено з метою врахування думки більшості членів територіальної громади міста 

Кіровоград, зважаючи на результати згаданого опитування городян, щодо 

повернення місту історичного ім’я Святої Праведної Єлисавети. Єлизаветград – 

місто під покровом Святої Праведної Єлисавети – матері Іоанна Хрестителя, сестри 

Богородиці. Присутність у назві міста такого словосполучення як «град» 

сприятиме градоутворенню, величі та розбудові міста. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, С.Ларін. 

Оскільки за результатами загального обговорення, було переглянуто рішення 

Комітету від 23 грудня 2015 року та 15 лютого 2016 року щодо перейменування 

міста Кіровоград на місто Інгульськ і підтримано проект Постанови Верховної 

Ради України про приведення назви міста Кіровоград Кіровоградської області у 

відповідність із вимогами Закону України «Про засудження комуністичного та 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 

заборону пропаганди їхньої символіки» (реєстр. № 4222), Голова підкомітету з 

питань місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою М.Федорук 

запропонував Комітету рекомендувати Верховній Раді України проект з реєстр. № 

4315 за наслідками розгляду в першому читанні відхилити. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 2 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови 

Верховної Ради України про повернення місту Кіровоград Кіровоградської області 

історичної християнської назви – Єлисаветград, названого на честь Святої 
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Праведної Єлисавети – матері Іоанна Хрестителя, сестри Богородиці (реєстр.           

№ 4315 від 29.03.2016 р.), внесений народним депутатом України С.Ларіним за 

наслідками розгляду в першому читанні відхилити. 

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 11 народних депутатів України, «Утримався» – 1 

народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

4. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука про повернення до 

обговорення питання про перейменування окремих населених пунктів та районів, 

назви яких містять символіку комуністичного тоталітарного режиму (доручення 

Верховної Ради України від 17.03.2016 р.). 

М.Федорук запропонував на виконання доручення Верховної Ради України 

щодо узгодження спірних питань стосовно перейменування окремих населених 

пунктів та районів додатково розглянути пропозиції органів місцевого 

самоврядування та рекомендації Українського інституту національної пам’яті 

щодо перейменування окремих населених пунктів та районів та визначитись по 

кожній пропозиції окремо. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, В.В’ятрович. 

Під час обговорення питання відзначалось, що відповідно до підпункту «є» пункту 

4 статті 1 Закону до назв, які слід перейменовувати, належать назви областей, районів, 

населених пунктів, районів у містах, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, 

проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів, інших об’єктів топоніміки 

населених пунктів, підприємств, установ, організацій, у яких використані імена або 

псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади в комуністичній партії (посаду секретаря 

районного комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), 

інших союзних або автономних радянських республік, працювали в радянських органах 

державної безпеки, а також назви СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних 

радянських республік та похідні від них, назви, пов’язані з діяльністю комуністичної 

партії (включаючи партійні з’їзди), річницями Жовтневого перевороту 25 жовтня (7 

листопада) 1917 року, встановленням радянської влади на території України або в 

окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників 

боротьби за незалежність України у XX столітті. 

Відповідно до пункту 8 статті 7 Закону України «Про засудження 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів 

в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» Верховна Рада України у 

тримісячний строк, який обчислюється з дня закінчення строку, визначеного 

пунктом 7 цієї статті Закону, приймає рішення про перейменування населених 

пунктів та районів, назви яких містять символіку комуністичного тоталітарного 

режиму, з урахуванням пропозицій, поданих Радою міністрів Автономної 
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Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими 

державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, та 

рекомендацій Українського інституту національної пам’яті. 

Народними депутатами України – членами Комітету також розглянуто 

пропозиції окремих органів місцевого самоврядування щодо збереження існуючих 

(комуністичних) назв населених пунктів, оскільки вони на думку територіальної 

громади не містять символіку комуністичного тоталітарного режиму; обговорено 

питання перейменування назв населених пунктів на відповідність правилам 

українського правопису. 

Голова підкомітету з питань місцевих органів виконавчої влади та 

територіального устрою М.Федорук запропонував Комітету підтримати пропозиції 

органів місцевого самоврядування та рекомендації Українського інституту 

національної пам’яті щодо перейменування населених пунктів. 

УХВАЛИЛИ: 
1. Підтримати пропозиції органів місцевого самоврядування та рекомендації 

Українського інституту національної пам’яті щодо перейменування населених 

пунктів (додаток № 1) та доручити народним депутатам України – членам Комітету 

розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної 

Ради України «Про перейменування деяких населених пунктів». 

2. Підтримати рекомендації Українського інституту національної пам’яті 

щодо перейменування населених пунктів (додаток № 2) та доручити народним 

депутатам України – членам Комітету розробити і внести на розгляд Верховної 

Ради України доопрацьований проект Постанови Верховної Ради України «Про 

перейменування окремих населених пунктів та районів» (реєстр. № 4085). 

3. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої та частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проекти 

постанов Верховної Ради України «Про перейменування деяких населених 

пунктів» та «Про перейменування окремих населених пунктів та районів» (реєстр. 

№ 4085) (доопрацьований) прийняти за основу та в цілому. 

4. Визначити доповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду цього питання народному депутату України, голові підкомітету з питань 

місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою М.Федоруку. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

 

Голова Комітету                           ______________              С.ВЛАСЕНКО 

 

 

Перший заступник 

Голови Комітету                          ______________            О.ЛЕДОВСЬКИХ 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,  

ЯКІ РОЗГЛЯНУЛИ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ  

 

31 березня 2016 року 

 

1. Про проект Постанови про об’єднуюче (соборне) найменування міста 

Кіровоград Кіровоградської області (реєстр. № 4213, н.д. К.Яриніч). 

2. Про проект Постанови про приведення назви міста Кіровоград 

Кіровоградської області у відповідність із вимогами Закону України «Про засудження 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в 

Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» (реєстр. № 4222, н.д. О.Горбунов, 

С.Березкін, Д.Лінько, О.Червакова, І.Крулько, А.Шкрум). 

3. Про проект Постанови про повернення місту Кіровоград Кіровоградської 

області історичної християнської назви – Єлисаветград, названого на честь Святої 

Праведної Єлисавети – матері Іоанна Хрестителя, сестри Богородиці (реєстр. № 4315, 

н.д. С.Ларін). 

4. Про повернення до обговорення питання про перейменування окремих 

населених пунктів та районів, назви яких містять символіку комуністичного 

тоталітарного режиму (доручення Верховної Ради України від 17.03.2016 р.). 


