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територіальної організації влади Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального господарства України; 

Бережницький Я.В.  – незалежний експерт; 

Ващенко К.О. – Голова Національного агентства України з питань державної 

служби; 

Вихор В.Г. – головний спеціаліст відділу університетської освіти 

Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України; 

Ганущак Ю.І. – директор ГО «Інституту розвитку територій», народний 

депутат VI скликання; 



 2 

Зінченко Н.В. – головний спеціаліст відділу контролю за дотриманням 
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ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

І. Питання адміністративно-територіального устрою 

1. Про перейменування села Мокріївка Миргородського району Полтавської 

області. 

2. Про присвоєння найменування населеному пункту Тисменицького району 

Івано-Франківської області. 

II. Виконання контрольних повноважень 

3. Про інформацію Національного агентства України з питань державної 

служби про результати моніторингу якості процесу атестації щодо вільного 

володіння державною мовою. 

III. Різне 

 

*** 
 

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 

 

І. Питання адміністративно-територіального устрою 

1. Про перейменування села Мокріївка Миргородського району Полтавської 

області. 

2. Про присвоєння найменування населеному пункту Тисменицького району 

Івано-Франківської області. 

II. Виконання контрольних повноважень 
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3. Про інформацію Національного агентства України з питань державної 

служби про результати моніторингу якості процесу атестації щодо вільного 

володіння державною мовою. 

III. Різне 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

1. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука про подання Івано-

Франківської обласної ради щодо присвоєння населеному пункту Майданської 

сільської ради Тисменицького району Івано-Франківської області найменування – 

село Ценжів. 

М.Федорук поінформував, що перша письмова згадка про поселення під 

назвою Ценжів датується 1222 роком. Село Ценжів Станіславського повіту також 

згадується у «Географічному словнику Королівства Польського та інших 

слов'янських теренів» («Słownik geograficzny Kròlestwa Polskiego i innych krajòw 

słowiańskich») від 1880 року. Згідно з «Адресною книгою Польщі для торгівлі, 

промисловості, ремесла та сільського господарства 1926-1927» («Księga adresowa 

Polski dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 1926-1927») село Ценжів було 

адміністративним центром однойменної гміни. Поселення Ценжів розташоване за 

9 км від обласного  центру – міста Івано-Франківська та за 3 км від села Майдан. 

Зазначене поселення займає площу 560 га і зосереджене в межах вулиці 

Хмельницького села Майдан. На території поселення проживає 220 осіб. 

Поселення електрифіковане та газифіковане, забезпечене питною водою. Через 

залізничну станцію Ценжів проходить колія сполученням Івано-Франківськ – 

Моршин.  

Голова підкомітету з питань місцевих органів виконавчої влади та 

територіального устрою також вказав, що Інститут української мови НАН України 

вважає доцільним присвоєння населеному пункту Майданської сільської ради 

Тисменицького району Івано-Франківської області найменування – село Ценжів. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

В ході обговорення члени Комітету взяли до відома, що питання про 

присвоєння найменування населеному пункту село Ценжів підтримане 

територіальною громадою, погоджено відповідно до законодавства, розглянуто і 

схвалено Майданською сільською, Тисменицькою районною та Івано-

Франківською обласною радами. 

М.Федорук запропонував підтримати подання Івано-Франківської обласної 

ради щодо присвоєння населеному пункту Майданської сільської ради 

Тисменицького району Івано-Франківської області найменування – село Ценжів, 

доручити членам Комітету розробити і внести на розгляд Верховної Ради України 
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відповідний проект Постанови, рекомендувавши за наслідками розгляду 

прийняти його в цілому. 

Голова Комітету С.Власенко запропонував 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. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Підтримати подання Івано-Франківської обласної ради щодо присвоєння 

населеному пункту Майданської сільської ради Тисменицького району Івано-

Франківської області найменування – село Ценжів та доручити народним депутатам 

України - членам Комітету розробити і внести на розгляд Верховної Ради України 

проект Постанови Верховної Ради України «Про присвоєння найменування 

населеному пункту Тисменицького району Івано-Франківської області». 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої статті 

138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про присвоєння найменування населеному пункту Тисменицького 

району Івано-Франківської області» за наслідками розгляду прийняти в цілому. 

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. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію голови підкомітету з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою М.Федорука про подання Полтавської 

обласної ради щодо перейменування села Мокріївка Миргородського району 

Полтавської області на село Мокрії. 

М.Федорук поінформував, що згідно з даними офіційного обліку 

адміністративно-територіальних одиниць України у Миргородському районі 

Полтавської області обліковується населений пункт Мокріївка, у якому проживає 

близько 140 осіб. Вказане село входить до складу Черкащанської сільської ради 

Миргородського району Полтавської області. Перейменування села Мокріївка 

ініційовано Черкащанською сільською радою у зв’язку з тим, що при оформленні 

офіційних документів для мешканців цього населеного пункту (свідоцтв про 

народження, паспортів громадян України, технічних паспортів на будівлі тощо) 

використовується назва «Мокрії». У зв’язку з ситуацією, що склалась, жителі цього 

населеного пункту позбавлені можливості укладення цивільно-правових угод, 

оскільки зазначена в документах назва населеного пункту не відповідає офіційному 

обліку адміністративно-територіальних одиниць Полтавської області. 

Голова підкомітету з питань місцевих органів виконавчої влади та 

територіального устрою також вказав, що Інститут української мови НАН України 

вважає, що пропонована назва не суперечить засадам українського 

топонімотворення. В історичних джерелах починаючи з середини ХІХ ст. сучасне 

село Мокріївка згадувалося як козачий хутір Миргородського повіту Полтавської 
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губернії під назвою «Мокріевъ» (в українській транскрипції – «Мокріїв»). 

Вказана історична назва має спільне із запропонованою («Мокрії») походження та 

відрізняється лише словотвірними засобами.  

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України - 

члени Комітету. 

В ході обговорення члени Комітету взяли до відома, що питання про 

перейменування села Мокріївка Миргородського району Полтавської області 

підтримане територіальною громадою на загальних зборах громадян, погоджено 

відповідно до законодавства, розглянуто і схвалено Черкащанською сільською, 

Миргородською районною та Полтавською обласною радами. 

М.Федорук запропонував підтримати подання Полтавської обласної ради 

щодо перейменування села Мокріївка Миргородського району Полтавської області 

на село Мокрії, доручити членам Комітету розробити і внести на розгляд Верховної 

Ради України відповідний проект Постанови, рекомендувавши за наслідками 

розгляду прийняти його в цілому. 

Голова Комітету С.Власенко запропонував 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. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Підтримати подання Полтавської обласної ради щодо перейменування села 

Мокріївка Миргородського району Полтавської області на село Мокрії та доручити 

народним депутатам України – членам Комітету розробити і внести на розгляд 

Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про 

перейменування села Мокріївка Миргородського району Полтавської області». 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої статті 

138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про перейменування села Мокріївка Миргородського району 

Полтавської області» за наслідками розгляду прийняти в цілому. 

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. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

3. 
СЛУХАЛИ: інформацію Голови Національного агентства України з питань 

державної служби К.Ващенка про результати моніторингу якості процесу атестації 
щодо вільного володіння державною мовою. 

К.Ващенко поінформував членів Комітету, що з набранням чинності новим 

Законом України «Про державну службу» процедуру атестації щодо вільного 

володіння державною мовою пройшли понад 140 тисяч громадян України. З них 

43,5 % – складали іспити, а 56 % – отримали згідно чинного законодавства 

відповідне посвідчення на підставі своїх дипломів або інших документів, які 

підтверджують, що вони вільно володіють державною мовою. 
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Голова НАДС зазначив, що в Україні загалом 108 вищих навчальних 

закладів, які мають право здійснювати таку атестацію, і з метою контролю 

дотримання ними ліцензійних умов НАДС звернувся до Державної служби якості 

щодо проведення відповідної перевірки. Предметом перевірки були дотримання 

нормативної бази, порядку підтвердження вільного володіння державною мовою, 

дотримання принципів прозорості при атестації, організація роботи атестаційних 

комісій. Зокрема, було перевірено всі вищі навчальні заклади, що здійснюють 

атестацію у місті Києві, та 12 регіональних закладів.  

К.Ващенко представив результати перевірки, наголосивши, що головними 

виявленими недоліками процесу атестації є висока розбіжність її вартості у 

державних та приватних вищих навчальних закладах, недотримання вимог щодо 

кількісного та фахового складу членів атестаційних комісій, порушення термінів 

видачі посвідчень, недотримання вимог змістової складової завдань. З метою 

виправлення виявлених порушень Національним агентством України з питань 

державної служби були скеровані відповідні звернення до ректорів вищих 

навчальних закладів та підготовлені пропозиції щодо зміни Порядку атестації осіб, 

які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння 

державною мовою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

26.04.2017 № 301.  

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету. 

Голова підкомітету з питань органів самоорганізації населення, місцевих 

виборів та інших форм безпосередньої демократії О.Бойко наголосила на 

неприпустимості ситуації, що сталася із ціноутворенням на послуги з проведення 

атестації щодо вільного володіння державною мовою та видачі відповідних 

посвідчень. Крім того, нею були висловлені пропозиції до підготовленого проекту 

постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до  Порядку атестації 

осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння 

державною мовою. 

Голова Комітету С.Власенко запропонував взяти інформацію Національного 

агентства України з питань державної служби про результати моніторингу якості 

процесу атестації щодо вільного володіння державною мовою до відома та 

продовжити здійснювати контроль за якістю процесу атестації кандидатів на 

посади державної служби щодо вільного володіння державною мовою. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію Національного агентства України з питань державної служби 

взяти до відома. 

2. Підкомітету з питань державної служби та служби в органах місцевого 

самоврядування продовжити здійснювати контроль за якістю процесу атестації 

кандидатів на посади державної служби щодо вільного володіння державною 

мовою. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

*** 
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4. РІЗНЕ 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Голови Комітету С.Власенка про те, що є пропозиція 

підкомітету з питань регіональної політики, місцевих бюджетів та комунальної 

власності А.Реки щодо проведення у м. Полтава круглого столу про обговорення 

проекту Закону про створення, ліквідацію та зміну меж районів Полтавської 

області (реєстр. № 9204, автори н.д. А.Река, М.Федорук, В.Курило, П.Кишкар, 

С.Мельник, І.Мосійчук, О.Березюк, В.Кривенко). 

Голова Комітету С.Власенко зазначив, що Міністерство регіонального 

розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України пропонує 

провести спільний круглий стіл з питань створення, ліквідації та зміни меж районів 

на базі Полтавської області під час роботи наступної сесії.  

Голова Комітету С.Власенка запропонував включити до плану роботи 

Комітету на період десятої сесії питання щодо проведення круглого столу з питань 

створення, ліквідації та зміни меж районів, а дату його проведення визначити в 

робочому порядку.  

Пропозицію підтримано. 

 

 

 

 

     Голова Комітету                       ______________             С.ВЛАСЕНКО 

 

 

 

Секретар Комітету                       ______________            О.ГОНЧАРЕНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,  

ЯКІ РОЗГЛЯНУЛИ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ  

 

7 листопада 2018 року 

 

І. Питання адміністративно-територіального устрою 

1. Про перейменування села Мокріївка Миргородського району Полтавської 

області. 

2. Про присвоєння найменування населеному пункту Тисменицького району 

Івано-Франківської області. 

II. Виконання контрольних повноважень 

3. Про інформацію Національного агентства України з питань державної 

служби про результати моніторингу якості процесу атестації щодо вільного 

володіння державною мовою. 

III. Різне 


