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Про проект Постанови Верховної Ради України  

про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, 

зміну і встановлення меж Слов’янського району Донецької області  

 

(реєстр. № 8009 від 07.02.2018) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 За дорученням Голови Верховної Ради України А.Парубія Комітет з питань 

державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування 

розглянув на своєму засіданні проект Постанови Верховної Ради України про 

зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, зміну і 

встановлення меж Слов’янського району Донецької області (реєстр. № 8009 від 

07.02.2018), внесений народними депутатами України М.Єфімовим, В.Курилом. 

 Зазначеним проектом Постанови з метою упорядкування адміністративно-

територіальних відносин в сучасних умовах та забезпечення процесу 

добровільного об’єднання територіальних громад пропонується віднести місто 

Святогірськ Слов’янської міської ради Донецької області до категорії міст 

районного значення Слов’янського району Донецької області та змінити межі 

Слов’янського району Донецької області, збільшивши територію Слов’янського 

району на 826,0 гектара земель за рахунок передачі до його складу 826,0 гектарів 

земель, що знаходяться у віданні Святогірської міської ради Слов’янської міської 

ради Донецької області (в тому числі територію міста Святогірськ), затвердити 

територію Слов’янського району загальною площею 128708,6 гектара. 

Питання про зміну і встановлення меж Слов’янського району Донецької 

області погоджено Святогірською міською радою та Донецькою обласною 

державною адміністрацією, Донецькою військово-цивільною адміністрацією. 

За наслідками всебічного обговорення, з’ясування позицій народних 

депутатів України – членів Комітету, запрошених на засідання осіб, підтримуючи 
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продовження процесу добровільного об`єднання територіальних громад 

Донецької області, Комітет у х в а л и в: 

 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої та частини другої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект 

Постанови Верховної Ради України про зміни в адміністративно-територіальному 

устрої Донецької області, зміну і встановлення меж Слов’янського району 

Донецької області (реєстр. № 8009 від 07.02.2018), внесений народними 

депутатами України М.Єфімовим, В.Курилом, за наслідками розгляду у першому 

читанні прийняти за основу та в цілому. 

 

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з 

питань місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою 

М.Федорука. 

 

  

 

Перший заступник 

Голови Комітету       О.ЛЕДОВСЬКИХ 


