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За дорученням Голови Верховної Ради України Комітет з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування 

розглянув на своєму засіданні проект Закону України про внесення змін до 

статті 133 Конституції України щодо перейменування Кіровоградської області 

(реєстр. № 8380 від 18.05.2018), внесений народним депутатом України 

О.Горбуновим та  іншими народними депутатами України. 

Законопроектом пропонується перейменувати Кіровоградську область на 

Кропивницьку шляхом внесення змін до частини другої статті 133 Конституції 

України. 

За визначенням суб’єктів законодавчої ініціативи зазначений 

законопроект внесений з метою закріплення в назві області пам’яті про багату 

культурну та історичну спадщину регіону шляхом уславлення імені видатної 

особистості, вихідця з цієї області, – Марка Лукича Кропивницького.  

Український інститут національної пам’яті вважає доцільним 

перейменування Кіровоградської області на «Кропивницьку». У своєму листі 

Інститут звертає увагу, що відповідно до розпорядження голови 

Кіровоградської обласної державної адміністрації від 12.11.2015 №444-р «Про 

проведення громадських слухань з питань перейменування Кіровоградської 

області», 18 листопада 2015 року відбулися громадські слухання щодо 

перейменування Кіровоградської області, на яких ухвалено пропозицію 

перейменувати область після перейменування обласного центру і надати їй 

назву, похідну від нової назви обласного центру. 

Постановою Верховної Ради України від 14липня 2016 року № 1468-VIII 

«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»», місто Кіровоград було перейменовано 

на місто Кропивницький. 

Заслухавши інформацію підкомітету з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою, з’ясувавши позицію народних 

депутатів України – членів Комітету, запрошених на засідання осіб, всебічно 

обговоривши питання Комітет у х в а л и в: 

 

1. Вважати за доцільне, запропонувати Комітету Верховної Ради України 

з питань правової політики та правосуддя, який визначено головним з 

підготовки і опрацювання даного законопроекту, рекомендувати Верховній 

Раді України відповідно до статті 146 Регламенту Верховної Ради України 

проект Закону України про внесення змін до статті 133 Конституції України 

щодо перейменування Кіровоградської області (реєстр. № 8380 від 18.05.2018), 

внесений народним депутатом України О.Горбуновим та  іншими народними 

депутатами України, включити до порядку денного сесії Верховної Ради 

України восьмого скликання та направити до Конституційного Суду України 

для одержання висновку щодо його відповідності вимогам статей 157 і 158 

Конституції України. 

 

2. Направити цей висновок Комітету Верховної Ради України з питань 

правової політики та правосуддя, який визначено головним з підготовки даного 

законопроекту. 
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