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Про перейменування села Новгородківка
Мелітопольського району Запорізької області

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 
регіонального розвитку та містобудування розглянув на своєму засіданні 
подання Запорізької обласної ради щодо перейменування села Новгородківка 
Мелітопольського району Запорізької області на село Чехоград.

Село Новгородківка входить до складу Семенівської сільської 
територіальної громади та знаходиться на відстані 23 км від районного центру 
міста Мелітополь. В селі проживає 1180 мешканців. 

За інформацією Запорізької обласної ради перейменування села 
Новгородківка ініційоване його жителями з метою повернення населеному 
пункту історичної назви. 

Інститут української мови НАН України відзначає, що з моменту 
заснування і до перейменування в 1946 році даний населений пункт мав назву 
«Чехоград» (джерело: Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ 
на 1 вересня 1946 року. Видання перше. – К., 1947. – с.929). Нова назва 
«Новгородківка» штучна, мотивована словосполученням новий город і 
оформлена за аналогією до продуктивної словотвірної моделі ойконімів із 
присвійним суфіксом –ів-к-а.  З огляду на зазначене, Інститут рекомендує 
повернути населеному пункту історичну назву «Чехоград».

Питання про перейменування села Новгородківка Мелітопольського 
району Запорізької області підтримане територіальною громадою на загальних 
зборах, погоджено відповідно до законодавства Семенівською сільською, 
Мелітопольською районною та Запорізькою 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 Запорізької обласної ради щодо перейменування 
села Новгородківка Мелітопольського району Запорізької області на село 
Чехоград та доручити народним депутатам України – членам Комітету 
розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови 
Верховної Ради України «Про перейменування села Новгородківка 
Мелітопольського району Запорізької області».

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 
статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної 
Ради України «Про перейменування села Новгородківка Мелітопольського 
району Запорізької області» 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.

Голова Комітету                                                                          А.КЛОЧКО

ЄАС ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Підписувач:Клочко Андрій Андрійович
Сертифікат: 3ED5083160DBC59B040000009CBF1100EFD11F00
Дійсний до: 30.08.2023 14:53:35

Апарат Верховної Ради України
№ 04-23/03-2021/327285 від 22.10.2021


