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Про проект Постанови Верховної Ради України  

«Про приведення назви міста Сєвєродонецьк Луганської області у 

відповідність до правил українського правопису» 
 

(реєстр. № 5308 від 26 жовтня 2016 року) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

За дорученням Голови Верховної Ради України А.Парубія Комітет з 

питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування розглянув на своєму засіданні проект Постанови Верховної 

Ради України про приведення назви міста Сєвєродонецьк Луганської області 

у відповідність до правил українського правопису (реєстр. № 5308 від 

26.10.2016), внесений народними депутатами України О.Бригинцем, 

І.Сусловою, О.Матузко, І.Фріз, В.Денисенком, Б.Онуфриком, Д.Ліньком, 

О.Черваковою, Т.Ричковою, І.Артюшенком, Г.Тімішем, К.Іщейкіним. 

Зазначеним проектом Постанови пропонується перейменувати місто 

Сєвєродонецьк Луганської області на місто Сіверськодонецьк з метою 

приведення назви цього населеного пункту у відповідність до правил 

українського правопису. 

Комітет Верховної Ради України з питань запобігання та протидії 

корупції у своєму висновку щодо результатів здійснення антикорупційної 

експертизи зазначив, що проект Постанови відповідає вимогам 

антикорупційного законодавства. 

Міністерство фінансів України вказує, що прийняття проекту 

Постанови не потребує витрат з державного бюджету.  

Інститут української мови НАН України вважає, що назва міста 

Сєвєродонецьк не відповідає нормам сучасної української літературної мови. 

Зокрема, фахівці Інституту звертають увагу на те, що сучасна назва вказаного 

населеного пункту не відповідає її словотвірній мотивації – назві річки 

Сіверський Донець, яка зазнала лексикалізації – зрощення в одне слово, до 

якого приєднано суфікс –ськ. З огляду на це, такою, що узгоджується з 

нормами українського правопису, Інститут визнає назву «Сіверськодонецьк». 

 



 

 

Національний університет «Києво-Могилянська академія» 

погоджується з доцільністю вживання назви «Сіверськодонецьк» та зазначає, 

що саме така назва згадується в розділі «Географічні назви» чинного 

Українського правопису (Український правопис. — К.: Наукова думка, 2015. 

— С. 139). 

Інститут філології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка вважає обґрунтованою пропозицію щодо перейменування міста 

Сєвєродонецьк на Сіверськодонецьк. 

Сєвєродонецька міська рада Луганської області заперечує проти 

прийняття проекту Постанови з реєстр. № 5308. 

Луганська обласна державна адміністрація - обласна військово-

цивільна адміністрація підтримує позицію Сєвєродонецької міської ради 

Луганської області щодо залишення назви міста – «Сєвєродонецьк». 

Комітет звертає увагу, що порядок перейменування населених пунктів 

врегульовано Конституцією України, законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про географічні назви», Положенням про 

порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою 

Української РСР, затвердженим Указом Президії Верховної Ради Української 

РСР від 12 березня 1981 року, яке діє в частині, що не суперечить 

Конституції та законам України, та іншими нормативно-правовими актами. 

Пунктом 29 частини першої статті 85 Конституції України до 

повноважень Верховної Ради України віднесено найменування і 

перейменування населених пунктів і районів.  

З огляду на чинне нормативно-правове регулювання, для вирішення 

питання перейменування населених пунктів Верховна Рада Автономної 

Республіки Крим, обласні ради, Київська та Севастопольська міські ради 

вносять до Верховної Ради України подання з обґрунтуванням 

пропонованого перейменування населеного пункту, ухвалене на сесії 

відповідної ради, до якого додаються: рішення відповідної сільської, 

селищної, міської ради щодо перейменування населеного пункту, прийняте з 

урахуванням думки громадян; соціально-економічна характеристика 

населеного пункту.  

Заслухавши інформацію підкомітету з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою, з’ясувавши позицію народних 

депутатів України – членів Комітету, запрошених на засідання осіб та 

всебічно обговоривши питання, Комітет ухвалив: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 

частини першої статті 114 Регламенту Верховної України проект Постанови 

Верховної Ради України «Про приведення назви міста Сєвєродонецьк 

Луганської області у відповідність до правил українського правопису» 

(реєстр. № 5308 від 26.10.2016), внесений народними депутатами України 

О.Бригинцем, І.Сусловою, О.Матузко, І.Фріз, В.Денисенком, Б.Онуфриком, 



 

 

Д.Ліньком, О.Черваковою, Т.Ричковою, І.Артюшенком, Г.Тімішем, 

К.Іщейкіним, за наслідками розгляду в першому читанні повернути суб'єкту 

права законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

 

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. 

 

 

Голова Комітету                          С.ВЛАСЕНКО 

 

 


