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 Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та 

місцевого самоврядування розглянув на своєму засіданні подання Луганської 

обласної державної адміністрації, Луганської військово-цивільної адміністрації 

щодо віднесення селища міського типу Білокуракине Білокуракинського 

району Луганської області до категорії міст районного значення. 

Селище міського типу Білокуракине є адміністративним, промисловим і 

культурним центром Білокуракинського району Луганської області та 

розташоване на півночі Луганської області. На сьогоднішній день в селищі 

міського типу проживає понад 6589 мешканців. 

Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад» Білокуракинська селищна та Бунчуківська, 

Дем'янівська, Курячівська, Лизинська, Нещеретівська, Олександропільська, 

Олексіївська сільські ради рішеннями від 13 серпня 2015 року об'єдналися в 

Білокуракинську селищну об’єднану територіальну громаду з адміністративним 

центром у селищі міського типу Білокуракине, включивши до її складу 24 

населені пункти Білокуракинського району. 

Суттєвою складовою економіки селища міського типу Білокуракине є 

сільське господарство. На території селища працює близько 140 суб’єктів 

господарської діяльності. Основні роботодавці селищної громади представлені 

сільськогосподарськими підприємствами з вирощування зернових та технічних 

культур, надання послуг у рослинництві,  облаштування ландшафту, 

розведення великої рогатої худоби, розведення свиней, а саме: СТОВ МТС 

«Альянс», СТОВ АФ «Партнер», ПСП «Дніпро», СТОВ «Україна», СТОВ 

«Зоря», СТОВ «Роздольне», СТОВ «Прогрес», СТОВ «Вікторія», ТОВ АФ 

«Зоряне». 

 



В населеному пункті розвинута мережа соціально-культурних, медичних 

та освітніх закладів, зокрема: дві загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів, два 

дошкільні навчальні заклади, будинок творчості для дітей, школа мистецтв, 

дитячо-юнацька спортивна школа, спортивний комплекс, районний будинок 

культури, дві бібліотеки, краєзнавчий музей, центральна районна лікарня, 

поліклініка та амбулаторія. 

Селище міського типу Білокуракине має перспективи для подальшого 

соціально-економічного розвитку та залучення інвестицій у сферу сільського 

господарства, сільгосппереробки та несільськогосподарського підприємництва. 

Віднесення населеного пункту до категорії міст районного значення надасть 

додаткові можливості подальшого розвитку селища міського типу 

Білокуракине та його економічного потенціалу. 

Питання про віднесення селища міського типу Білокуракине 

Білокуракинського району Луганської області до категорії міст районного 

значення погоджено відповідно до законодавства, розглянуто і схвалено 

Білокуракинською селищною радою та Луганською обласною державною 

адміністрацією, Луганською військово-цивільною адміністрацією. 

Заслухавши інформацію підкомітету з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою та підкомітету з питань 

адміністративних послуг, державних символів та нагород, з’ясувавши позицію 

народних депутатів України – членів Комітету, запрошених на засідання осіб та 

обговоривши питання, Комітет  у х в а л и в: 

 

1. Підтримати подання Луганської обласної державної адміністрації, 

Луганської військово-цивільної адміністрації щодо віднесення селища міського 

типу Білокуракине Білокуракинського району Луганської області до категорії 

міст районного значення та доручити народним депутатам України – членам 

Комітету розробити та внести на розгляд Верховної Ради України відповідний 

проект Постанови Верховної Ради України. 

2. Рекомендувати Верховній Раді України підтримати подання Луганської 

обласної державної адміністрації, Луганської військово-цивільної адміністрації 

щодо віднесення селища міського типу Білокуракине Білокуракинського 

району Луганської області до категорії міст районного значення, прийнявши за 

основу та в цілому відповідний проект Постанови Верховної Ради України. 

3. 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. 
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