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

місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування Апарату 

Верховної Ради України; 

Короленко Б.А. – старший науковий співробітник Українського інституту 

національної пам’яті; 

Кошова І.А. – головний спеціаліст Управління взаємодії з Верховною радою 

України Секретаріату Кабінету Міністрів України; 

Кравченко В.В. – заступник директора Центру професійного розвитку та 

правової допомоги Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування 

«Асоціація міст України»; 

Кругляк Е.Б. – заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України; 

Мароко Е.В. – голова громадської організації «Воля»; 

Мягкоход В.М. – аналітик Центру аналізу та розробки  законодавства 

Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України»; 

Малашкін М.А. – заступник Міністра – керівник Апарату Міністерства  

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України; 

Негода В.А. – перший заступник Міністра регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України; 

Онищенко Г.В. – Міністр Кабінету Міністрів України; 

Саінсус О.Д. – почесний житель м. Кіровограда, громадська організація «Воля»; 

Суліма О.В. – начальник управління у справах людей похилого віку та надання 

соціальних послуг Міністерства соціальної політики України; 

Чорний О.В. – доцент кафедри історії України Кіровоградського державного 

педагогічного університету ім. В.Винниченка, громадська організація «Воля»; 

Чипенко І.І. – заступник директора Департаменту з питань місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади – начальник відділу з питань 

розвитку місцевого самоврядування Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України;  

Чуприненко Р.С. – заступник Міністра  регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства України;  

Цибитовський С.Ю. – начальник відділу з питань правової політики 

Секретаріату Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування 

«Українська асоціація районних та обласних рад». 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

1. Звіт про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів 

України у 2015 році. 

2. Про перейменування окремих населених пунктів та районів, назви яких містять 

символіку комуністичного тоталітарного режиму за пропозиціями органів місцевого 

самоврядування та рекомендаціями Українського інституту національної пам'яті. 

3.  Про проект Постанови про перейменування міста Дніпропетровська 

Дніпропетровської області (реєстр. № 3864 , н.д. А.Денисенко). 
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4.  Про проект Постанови про збереження найменування міста 

Дніпропетровськ Дніпропетровської області (щодо зміни етимології найменування 

міста – визначення найменування міста Дніпропетровська за назвою ріки Дніпро та 

на честь Святого Апостола Петра) (реєстр. № 4001, н.д. О.Вілкул). 

 

*** 

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. Звіт про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів 

України у 2015 році. 

2. Про перейменування окремих населених пунктів та районів, назви яких 

містять символіку комуністичного тоталітарного режиму за пропозиціями органів 

місцевого самоврядування та рекомендаціями Українського інституту 

національної пам'яті. 

3.  Про проект Постанови про перейменування міста Дніпропетровська 

Дніпропетровської області (реєстр. № 3864 , н.д. А.Денисенко). 

4. Про проект Постанови про збереження найменування міста Дніпропетровськ 

Дніпропетровської області (щодо зміни етимології найменування міста – визначення 

найменування міста Дніпропетровська за назвою ріки Дніпро та на честь Святого 

Апостола Петра) (реєстр. № 4001, н.д. О.Вілкул). 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію Віце-прем'єр-міністра України – Міністра 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 

України Г.Зубка та Голови Національного агентства України з питань державної 

служби К.Ващенка про Звіт про хід і результати виконання Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України у 2015 році. 

Г.Зубко поінформував присутніх про хід реформи з децентралізації публічної влади, 

нагадав про її першочергове законодавче забезпечення шляхом прийняття 

підготовлених у Комітеті законів України «Про співробітництво територіальних 

громад», «Про добровільне об’єднання територіальних громад», оперативного внесення 

змін до них. За його словами, сьогодні відпрацьовано дорожню карту з впровадження 
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реформи і вже сотні тисяч людей отримали можливість обрати нові органи місцевого 

самоврядування об’єднаних територіальних громад, можливості використовувати 

переваги бюджетної децентралізації, сформувати проекти, дійсно спрямовані на 

стратегію розвитку громад. При цьому йдеться саме про розвиток, роботу на майбутнє, 

а не «проїдання». Так, лише по фонду регіонального розвитку конкурсний відбір 

пройшло 844 конкретні проекти, абсолютно прозорі і відкриті, де кожен може побачити 

увесь ланцюжок використання коштів і досягнутий результат. Один мільярд гривень 

виділено на підтримку 159 новоутворених об’єднаних громад, підготовлено і прийнято 

урядову постанову, яка регулює їх розподіл. При цьому особлива увага надається 

допомозі громадам із більшою кількістю сільського населення.  

Доповідач наголосив, що починає працювати інститут старост, з яким 

пов’язується надання найбільш наближених до людей послуг – навіть без 

необхідності відвідувати центрів надання адміністративних послуг. Для його 

належного становлення планується провести вдосконалення нормативної основи 

діяльності старост. Цей рік має завершитися реформою земельних відносин у 

громадах із тим, щоб вони отримали можливість розпоряджатися земельними 

ресурсами на своїй території. Готується нормативна основа для передачі послуг, 

які надавалися в системі центральних органів виконавчої влади на рівень місцевих 

рад. Найближчим часом продовжиться робота над проектом Закону України «Про 

службу в органах місцевого самоврядування». Завдяки позабюджетному 

фінансуванню, штатний склад «офісів реформ» в областях буде збільшено втричі, 

що дозволить суттєво поліпшити і підняти на новий рівень роботу з підготовки 

інвестиційних проектів. Зокрема, шляхом навчання на місцях персоналу органів 

місцевого самоврядування щодо питань комплексної підготовки проектів, 

забезпечення їх відповідності стратегіям розвитку тих чи інших територій, 

з’ясування можливості запровадження такої посади як сіті-менеджер, який добре 

знатиметься на економічних, фінансових, господарських аспектах життєдіяльності 

територіальних колективів, потребах їхнього розвитку. 

Г.Зубко вказав на комплексний характер планування дій виконавчої влади у 

поточному році, де особливий акцент зроблено на галузевих аспектах реформ. Зараз 

вже визначено конкретні 22 напрямки, за якими працюватимуть галузеві фахівці з 

метою синхронізації всіх заходів із реформування, забезпечення їх системності. Разом 

із тим, дуже важливо прийняти зміни до Конституції України, адже це дозволить, 

нарешті, структурувати систему органів виконавчої влади, підготувати законопроекти 

щодо статусу перфектів, адміністративно-територіального устрою, остаточно 

закріпити передачу повноважень органам місцевого самоврядування.   

Міністр Кабінету Міністрів України Г.Онищенко повідомила про заходи, що 

проводяться при підготовці до запровадження з 1 травня 2016 року норм нової редакції 

Закону України «Про державну службу в Україні» і передбачають, серед іншого, 

ліквідацію посади Міністра Кабінету Міністрів України, деполітизацію Секретаріату 

Кабінету Міністрів України, нові стандарти прозорості та відкритості у його діяльності. 

Голова Національного агентства України з питань державної служби 

К.Ващенко інформував членів Комітету про виконання пунктів Програми 

діяльності Уряду України, які належать до компетенції Нацдержслужби, а саме: 
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– пункту 55 щодо розроблення та сприяння прийняттю у новій редакції 

Закону України “Про державну службу”. Доповідач подякував членам Комітету за 

плідну співпрацю над цим законом та наголосив, що для його імплементації 

Нацдерсжслужбою ведеться робота щодо прийняття 34 підзаконних актів, 15 з яких 

є першочерговими та мають бути прийняті до 1 травня 2016 року, К.Ващенко 

повідомив, що 11 лютого 2016 року було прийнято проект постанови Кабінету 

Міністрів України "Про затвердження правил етичної поведінки державних 

службовців", ще два проекти перебувають на погодженні міністерств і відомств, та 

запевнив присутніх, що інші підзаконні нормативно правові акти, передбачені 

зазначеним законом, будуть схвалені вчасно; 

- пункту 56 щодо запровадження виключно конкурсного відбору на посади 

державної служби (усіх категорій); 

- пунктів 57-59 щодо перетворення підрозділів по роботі з кадрами в 

державних органах на HR служби, впровадження сучасних технологій управління 

людськими ресурсами на державній службі, удосконалення системи підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових 

осіб місцевого самоврядування;  

- пункту 62 щодо прийняття нової редакції закону про службу в органах місцевого 

самоврядування, побудовану на європейських принципах публічної служби. 

Також К.Ващенко повідомив про схвалену Стратегію реформування 

державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні на 

період до 2017 року та затверджений план заходів щодо її реалізації, у рамках якого 

розпочато роботу щодо створення та функціонування централізованої 

інформаційно-аналітичної автоматизованої системи управління людськими 

ресурсами на державній службі (єдиний веб-портал), зокрема її важливої складової 

– автоматизованого обліку кількісного складу державних службовців. 

Завершуючи свій виступ, К.Ващенко наголосив, що першочерговим завданням 

на найближчу перспективу є схвалення проекту Закону України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів у зв’язку з прийняттям Закону України «Про державну 

службу», який за результатами опрацювання із заінтересованими органами та 

Мін’юстом, в установленому порядку подано на розгляд Кабінету Міністрів України. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Голова Комітету поставив на голосування пропозицію народного депутата України 

О.Березюка щодо визнання діяльності Кабінету Міністрів України незадовільною. 

Пропозицію не підтримано. 
 

Голова Комітету поставив на голосування пропозицію народного депутата 

України О.Ледовських щодо прийняття до відома Звіту про хід і результати 

виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2015 році. 

Пропозицію не підтримано. 

 

Голова Комітету С.Власенко констатував, що з питання Звіту про хід і 

результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України у 2015 році 

Комітетом не досягнуто згоди. 

Голова Комітету С.Власенко наголосив, що згідно Регламенту Верховної Ради 
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України Комітету буде надано слово з даного питання на пленарному засіданні. 

С.Власенко запропонував членам Комітету визначити доповідача від Комітету з цього 

питання. Голові Комітету запропоновано доповідати позицію Комітету. 

Пропозицію підтримано. 
 

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука про пропозиції органів 

місцевого самоврядування та рекомендації Українського інституту національної 

пам’яті щодо перейменування населених пунктів та районів у зв’язку з 

необхідністю приведення їх назв у відповідність із вимогами Закону України «Про 

засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». 

М.Федорук запропонував 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 

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) 
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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 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 проекти постанов 

Верховної Ради України «Про перейменування окремих 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 проекти постанов Верховної Ради України «Про перейменування 

окремих населених пунктів та районів». 

3. Підтримати рекомендації Українського інституту національної пам’яті 

щодо перейменування щодо перейменування окремих населених пунктів та 

районів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя (додаток № 3) та 

доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і внести на 

розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про 

перейменування окремих населених пунктів та районів Автономної Республіки 

Крим та міста Севастополя». 

4. Підтримати рекомендації Українського інституту національної пам’яті 

щодо перейменування щодо перейменування окремих населених пунктів та 

районів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей 

(додаток № 4) та доручити народним депутатам України – членам Комітету 

розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови 

Верховної Ради України «Про перейменування окремих населених пунктів та 

районів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей». 

5. 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 окремих населених пунктів», «Про 

перейменування окремих населених пунктів та районів», «Про перейменування окремих 

населених пунктів та районів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя», «Про 

перейменування окремих населених пунктів та районів на тимчасово окупованих 

територіях Донецької та Луганської областей» прийняти за основу та в цілому. 

6. Доручити виступити 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. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 10 народних депутатів України, «Не брали участі в 

голосуванні» – 2 народних депутати України. 

Рішення прийнято. 
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                                                           *** 

Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування ще раз повернувся до розгляду звернення Кіровоградської міської 

ради та рекомендації Українського інституту національної пам’яті щодо 

перейменування міста Кіровоград Кіровоградської області. 

Комітет не змінив свого рішення від 23 грудня 2015 року про перейменування 

міста Кіровоград Кіровоградської області на місто Інгульськ. 

Інформацію обговорено. 

 

3. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука про проект Постанови 

Верховної Ради України про перейменування міста Дніпропетровська 
Дніпропетровської області (реєстр. № 3864), внесений народним депутатом 

України А.Денисенком. 

Доповідач вказав, що проектом Постанови пропонується перейменувати місто 

Дніпропетровськ Дніпропетровської області на місто Дніпро. 

М.Федорук наголосив, 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. 

Український інститут національної пам’яті у своїх рекомендаціях зазначив, що у 

назві міста Дніпропетровськ використано ім’я Петровського Григорія Івановича – особи, 

яка причетна до здійснення Жовтневого перевороту 1917 р., встановлення радянської 

влади, переслідування учасників боротьби за незалежність України у ХХ ст., організації 

Голодомору 1932–1933 рр. в Україні та яка обіймала керівні посади у вищих органах 

влади та управління СРСР та УРСР. Враховуючи зазначене, Інститут рекомендує 

перейменувати місто Дніпропетровськ на місто Дніпро. 

М.Федорук також запропонував Комітету розглянути рішення 

Дніпропетровської міської ради № 7/2 від 22 грудня 2015 року «Про 

перейменування міста Дніпропетровськ в місто Дніпропетровськ», у якому 

Дніпропетровська міська рада висловила пропозицію перейменувати місто 

Дніпропетровськ на місто Дніпропетровськ шляхом зміни етимології 

найменування міста – визначення найменування міста Дніпропетровська за назвою 

ріки Дніпро та на честь Святого Апостола Петра. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, В.В’ятрович. 

За наслідками обговорення питання щодо перейменування міста 

Дніпропетровськ, народні депутати України – члени Комітету констатували, що 
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законами України «Про географічні назви» та «Про засудження 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів 

в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» не передбачено зміну назви 

населеного пункту шляхом зміни її етимології. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 29 частини 

першої статті 85 Конституції України, пункту 8 статті 7 Закону України «Про 

засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» 

перейменувати місто Дніпропетровськ Дніпропетровської області на місто Дніпро, 

прийнявши за основу та в цілому проект Постанови про перейменування міста 

Дніпропетровська Дніпропетровської області (реєстр. № 3864), внесений народним 

депутатом України А.Денисенком. 

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» – 10 народних депутатів України, «Не брали участі в 

голосуванні» – 2 народних депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

4.  

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука про проект Постанови 

Верховної Ради України про збереження найменування міста Дніпропетровськ 

Дніпропетровської області (щодо зміни етимології найменування міста – 

визначення найменування міста Дніпропетровська за назвою ріки Дніпро та на 

честь Святого Апостола Петра) (реєстр. № 4001), внесений народним депутатом 

України О.Вілкулом. 

Доповідач вказав, що проектом Постанови пропонується перейменувати місто 

Дніпропетровськ Дніпропетровської області на місто Дніпропетровськ, змінивши 

етимологію найменування міста (визначити найменування міста Дніпропетровська 

за назвою ріки Дніпро та на честь Святого Апостола Петра). 

М.Федорук наголосив, 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. 

Український інститут національної пам’яті у своїх рекомендаціях зазначив, що 

у назві міста Дніпропетровськ використано ім’я Петровського Григорія Івановича 

– особи, яка причетна до здійснення Жовтневого перевороту 1917 р., встановлення 
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радянської влади, переслідування учасників боротьби за незалежність 

України у ХХ ст., організації Голодомору 1932–1933 рр. в Україні та яка обіймала 

керівні посади у вищих органах влади та управління СРСР та УРСР. Враховуючи 

зазначене, Інститут рекомендує перейменувати місто Дніпропетровськ на місто 

Дніпро. 

М.Федорук запропонував також розглянути рішення Дніпропетровської 

міської ради № 7/2 від 22 грудня 2015 року «Про перейменування міста 

Дніпропетровськ в місто Дніпропетровськ», у якому Дніпропетровська міська рада 

висловила таку ж пропозицію – перейменувати місто Дніпропетровськ на місто 

Дніпропетровськ шляхом зміни етимології найменування міста – визначення 

найменування міста Дніпропетровська за назвою ріки Дніпро та на честь Святого 

Апостола Петра.  

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, В.В’ятрович, О.Вілкул. 

За наслідками обговорення, члени Комітету відзначили, що законами України 

«Про географічні назви» та «Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їхньої символіки» не передбачено зміну назви населеного пункту 

шляхом зміни її етимології. 

М.Федорук запропонував рекомендувати Верховній Раді України проект з 

реєстр. № 4001 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 про 

збереження найменування міста Дніпропетровськ Дніпропетровської області 

(щодо зміни етимології найменування міста – визначення найменування міста 

Дніпропетровська за назвою ріки Дніпро та на честь Святого Апостола Петра) 

(реєстр. № 4001), внесений народним депутатом України О.Вілкулом 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» – 10 народних депутатів України, «Не брали участі в 

голосуванні» – 2 народних депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

 

 

 

     Голова Комітету                    ______________             С.ВЛАСЕНКО 

 

 

 

Секретар Комітету                     ______________            О.ГОНЧАРЕНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,  

ЯКІ РОЗГЛЯНУЛИ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ  

 

15 лютого 2016 року 

1. Звіт про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів 

України у 2015 році. 

2. Про перейменування окремих населених пунктів та районів, назви яких 

містять символіку комуністичного тоталітарного режиму за пропозиціями органів 

місцевого самоврядування та рекомендаціями Українського інституту 

національної пам'яті. 

3.  Про проект Постанови про перейменування міста Дніпропетровська 

Дніпропетровської області (реєстр. № 3864 , н.д. А.Денисенко). 

4.  Про проект Постанови про збереження найменування міста Дніпропетровськ 

Дніпропетровської області (щодо зміни етимології найменування міста - визначення 

найменування міста Дніпропетровська за назвою ріки Дніпро та на честь Святого 

Апостола Петра) (реєстр. № 4001, н.д. О.Вілкул). 

 


