
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет  з  питань  організації  державної  влади ,  місцевого  самоврядування ,

 регіонального  розвитку  та  містобудування
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел./факс: 255-32-05, 255-20-75    

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

В И С Н О В О К

на проект Постанови Верховної Ради України про зміну і встановлення меж 
міста Вугледара Волноваського району Донецької області, поданий 
Кабінетом Міністрів України (реєстр. № 5858)

За дорученням Голови Верховної Ради України Д.Разумкова Комітет з 
питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 
розвитку та містобудування розглянув на своєму засіданні 6 жовтня 2021 року 
(Протокол № 80) проект Постанови Верховної Ради України про зміну і 
встановлення меж міста Вугледара Волноваського району Донецької області 
(реєстр. №5858 від 19.08.2021), поданий Кабінетом Міністрів України.

За визначенням суб’єкта права законодавчої ініціативи зазначений проект 
Постанови внесений з метою упорядкування адміністративно-територіального 
устрою, фактичного та юридичного закріплення меж міста Вугледара 
Волноваського району Донецької області, зокрема створення повноцінного 
життєвого середовища та сприятливих умов територіального розвитку міста, 
забезпечення ефективного використання потенціалу територій із збереженням їх 
природних ландшафтів та історико-культурної цінності, з урахуванням інтересів 
власників земельних ділянок та землекористувачів.

Проектом Постанови пропонується змінити межі міста Вугледара 
Волноваського району Донецької області, збільшивши територію міста на 
32,8717 гектара земель, і затвердити територію міста Вугледара Волноваського 
району Донецької області загальною площею 582 гектари земель.

Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Вугледара 
Волноваського району Донецької області погоджено Вугледарською міською, 
Волноваською районною радами, Волноваською районною державною 
адміністрацією та Донецькою обласною державною адміністрацією, обласною 
військово-цивільною адміністрацією.

Заслухавши інформацію підкомітету з питань адміністративно-
територіального устрою та місцевого самоврядування, з’ясувавши позицію 
народних депутатів України - членів Комітету, запрошених на засідання осіб та 
всебічно обговоривши питання, Комітет ухвалив висновок рекомендувати 
Верховній Раді України відповідно до частини третьої статті 138 Регламенту 



Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України про зміну і 
встановлення меж міста Вугледара Волноваського району Донецької області 
(реєстр. № 5858 від 19.08.2021), поданий Кабінетом Міністрів України, за 
наслідками розгляду прийняти в цілому.

Виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під час 
розгляду даного питання доручено народному депутату України, голові 
підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого 
самоврядування В.Безгіну.
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