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Про перейменування селища Ленінка 
Гайсинського району Вінницької області

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 
регіонального розвитку та містобудування розглянув на своєму засіданні 
подання Вінницької обласної ради щодо перейменування селища Ленінка 
Гайсинського району Вінницької області на селище Привітне.

Селище Ленінка входить до складу Теплицької селищної територіальної 
громади та знаходиться на відстані 50 км від районного центру міста Гайсин. В 
селищі проживає 27 мешканців. 

Перейменування селища Ленінка ініційоване Теплицькою селищною 
радою Гайсинського району Вінницької області задля виконання вимог Закону 
України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 
символіки».

Український інститут національної пам’яті відзначає, що селище Ленінка 
Гайсинського району Вінницької області підлягає обов’язковому 
перейменуванню, оскільки названо на честь Леніна (псевдонім, справжнє 
прізвище Ульянов) Володимира Ілліча (1870–1924) – особи, яка причетна до 
здійснення Жовтневого перевороту 1917 р., діяльності комуністичної партії та 
яка обіймала керівну посаду у вищих органах влади та управління СРСР (у 1923–
1924 рр. – Голова Ради Народних Комісарів СРСР). 

Питання про перейменування селища Ленінка Гайсинського району 
Вінницької області підтримане територіальною громадою на громадських 
слуханнях, погоджено відповідно до законодавства Теплицькою селищною, 
Гайсинською районною та Вінницькою обласною радами.

Заслухавши інформацію підкомітету з питань адміністративно-
територіального устрою та місцевого самоврядування, з’ясувавши позицію 



народних депутатів України – членів Комітету, запрошених на засідання осіб та 
обговоривши питання, Комітет  ухвалив:

1. Підтримати подання Вінницької обласної ради щодо перейменування 
селища Ленінка Гайсинського району Вінницької області на селище Привітне та 
доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і внести на 
розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України 
«Про перейменування селища Ленінка Гайсинського району Вінницької 
області».

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 
статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної 
Ради України «Про перейменування селища Ленінка Гайсинського району 
Вінницької області на селище Привітне» прийняти в цілому.

3. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України 
під час розгляду цього питання народному депутату України, голові підкомітету 
з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування 
В.Безгіну.
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