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Веде засідання Перший заступник голови Комітету Ледовських Олена 

Володимирівна. 

 

ЛЕДОВСЬКИХ О.В. У нас є кворум, шановні колеги. Починаємо з 

приємного, що у нас за період, у який ми з вами не збиралися, пройшло два 

дні народження. Вітаємо дуже хороших наших друзів, колег Андрія 

Олександровича Реку та Юрія Васильовича Бублика. (Оплески)  

До речі, і в одного, і в другого (тільки у 20 років різниця) відбувся 

ювілей. Вітання від комітету, нехай буде добро і нехай буде багато здоров'я.  

Так, колеги, Микола Трохимович Федорук зараз як голова підкомітету 

бере участь у засіданні "круглого столу" з обговорення актуальних питань 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади. 

Тому питання, які сьогодні є в порядку денному, якщо ви дозволите, буду 

доповідати я. І я думаю, що у нас все буде добре.  

Так, у нас сьогодні присутні 9 членів комітету з 17. Є пропозиція 

розпочати, тому що кворум ми маємо. Якщо немає заперечень, то 

розпочинаємо наше засідання.  

На порядку денному два питання - про перейменування села Рачки 

Вінницької області і про перейменування села Бірки Сокальського району 

Львівської області.  

Колеги, є пропозиція прийняти порядок денний за основу. Хто за? Хто 

проти? Утримався? Колеги, дякую. 
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Чи є пропозиції щодо змін чи доповнень до порядку денного? Немає. 

Тоді прошу проголосувати порядок денний в цілому. Хто за? Хто проти? 

Утримався? Дякую.  

Я дозволю собі перейти до розгляду питань порядку денного. 

Про перейменування села Рачки Немирівського району Вінницької 

області. До комітету надійшло подання Вінницької обласної ради про 

перейменування села Рачки Немирівського району Вінницької області на 

село Подільське. Перейменування села Рачки ініційоване у зв'язку з 

несприйняттям місцевими жителями діючої назви, яка була присвоєна 

населеному пункту Кірове (колишня назва села Рачки) в процесі 

декомунізації. Ми порадили, комітет, і Рада прийняла.  

За інформацією Рачківської сільської ради, назва Подільське 

відображає географічні умови місцевості, оскільки село розташоване на 

Подільській височині. Інститут української мови НАН України вважає 

недоцільним перейменування села Рачки на село Подільське, оскільки саме 

діюча назва є історичною. 

Питання про перейменування села Рачки Немирівського району 

Вінницької області підтримане територіальною громадою на загальних 

зборах, погоджене відповідно до законодавства, розглянуте і схвалене 

Рачківською сільською, Немирівською районною та Вінницькою обласною 

радами. 

Колеги, на обговорення.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Підтримати. 

 

ЛЕДОВСЬКИХ О.В. У нас сьогодні запрошений Короленко Богдан 

Анатолійович, начальник відділу аналізу регіональних особливостей та 

політики національних меншин Українського інституту національної пам'яті.  

Будь ласка, Богдане Анатолійовичу. 

 



3 

 

КОРОЛЕНКО Б.А. Богдан Короленко, Український інститут 

національної пам'яті.  

Ми так само як Інститут української мови вважаємо недоцільним таке 

перейменування з наступних причин. По-перше, територіальна громада мала 

достатній час для того, щоб у ході реалізації Закону про декомунізацію 

запропонувати будь-яку назву, але, разом з тим, сільська рада вирішила, що 

вони залишаться селом Кіровим, ну, власне, ніхто їх не буде 

перейменовувати. Тому відповідно Верховна Рада перейменувала село на 

Рачки за рекомендацією Українського інституту національної пам'яті. Ну ви 

вже зачитували, що це, власне, історична назва, тому ми керувалися 

виключно Законом про засудження комуністичного тоталітарного режиму і 

Законом про географічні назви в Україні. Є стаття 5, яка чітко пише про те,  

які підстави перейменування.  

Тому, на нашу думку, таке перейменування є недоцільним, оскільки 

громада зігнорувала своє право вчасно, а тепер, коли їм уже не подобається 

назва, вони вирішили перейменуватися і звернулися до Верховної Ради. Тому 

позиція Інституту полягає в тому, що ми вважаємо недоцільним таке 

перейменування, оскільки назва села Рачки відома ще з XVIII століття, це, 

власне, історична назва, ну і це історична пам'ять українського народу. Тому 

ми не підтримуємо таке перейменування.  

Дякую.  

 

ЛЕДОВСЬКИХ О.В. Дякую вам. 

Олексію Олексійовичу. 

 

ГОНЧАРЕНКО О.О. Шановні друзі! Я вважаю, ми маємо підтримати 

громадян. Якщо вони хочуть перейменуватись на Подільське, які проблеми? 

Люди хочуть жити в Подільському. Чому ми маємо нав'язувати їм якусь 

назву? Тому давайте підтримаємо громадян. У нас навіть людина може 
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змінити своє ім'я і прізвище - жодних проблем. А ми село… Були загальні 

збори, тому давайте підтримаємо людей.  

Дякую.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Дві пропозиції є. 

 

ЛЕДОВСЬКИХ О.В. Ні, пропозиція є одна, тому що пропозиції дають 

народні депутати. Чи є, колеги, ще пропозиції якісь?  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Підтримати людей. 

 

ЛЕДОВСЬКИХ О.В. Немає. Поступила пропозиція підтримати подання 

Вінницької обласної ради щодо перейменування села Рачки Немирівського 

району Вінницької області на село Подільське і доручити членам комітету 

внести на розгляд Верховної Ради України відповідний проект постанови, 

рекомендувавши парламенту прийняти його в цілому.  

Чи немає заперечень відносно такого формулювання? Немає. Тоді 

прошу, колеги, проголосувати. Хто за? Хто проти? Утримався?  

Дякую. Одноголосно. Є пропозиція доручити виступити на пленарному 

засіданні Миколі Трохимовичу Федоруку. Немає заперечень? 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Немає. 

 

ЛЕДОВСЬКИХ О.В. Немає. Хто за? Хто проти? Утримався? Колеги, 

дякую.  

Переходимо до розгляду другого питання порядку денного. До 

Комітету надійшло подання Львівської обласної ради про перейменування 

села Бірки Сокальського району Львівської області на село Борок. 

Перейменування села Бірки ініційоване у зв'язку з необхідністю усунення 

розбіжностей у вживанні назви цього населеного пункту, оскільки на  
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місцевому рівні використовується одночасно дві назви - Борок та Бірки. 

Інститут української мови НАН України вважає можливим перейменування 

села Бірки на село Борок. Ця назва є генетично українською і обумовлена 

місцевим географічним терміном. Борок - це невеликий бір.  

Питання про перейменування села Бірки Сокальського району 

Львівської області підтримане територіальною громадою на загальних зборах 

громадян, погоджене відповідно до законодавства, розглянуте і схвалене 

Тартаківською сільською, Сокальською районною та Львівською обласною 

радами. 

Колеги, на обговорення. Борок.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Підтримати ініціативу громади.   

 

ЛЕДОВСЬКИХ О.В. Будь ласка, є ще? 

 

КОРОЛЕНКО Б.А. Ми підтримуємо. 

 

ЛЕДОВСЬКИХ О.В. Підтримуємо? Колеги, немає заперечень? 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Всі підтримують. 

 

ЛЕДОВСЬКИХ О.В. Немає заперечень? 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Немає. 

 

ЛЕДОВСЬКИХ О.В. Тоді є пропозиція підтримати подання Львівської 

обласної ради щодо перейменування села Бірки Сокальського району 

Львівської області на село Борок та доручити членам комітету внести на 

розгляд Верховної Ради України відповідний проект постанови, 

рекомендувавши парламенту прийняти його в цілому.  
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Якщо немає заперечень, колеги, прошу голосувати. Хто  за? Хто проти? 

Утримався? Дякую, колеги, одноголосно.  

І є пропозиція доручити виступити на пленарному засіданні голові 

підкомітету Миколі Трохимовичу Федоруку. Немає заперечень? 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Немає. 

 

ЛЕДОВСЬКИХ О.В. Немає. Колеги, хто за? Хто проти? Утримався? 

Колеги, дякую.  

Так, і "Різне". Ми з вами перенесли засідання комітету з завтрашнього 

дня на сьогоднішній. Всім вам відомо, що на завтра надійшло запрошення на 

форум місцевого самоврядування і Третій форму об'єднаних громад, який 

відбудеться в Конгресно-виставковому центрі "Парковий", Паркова дорога, 

16а. Початок  о 9.30. В заході передбачається участь Президента України і 

здійснюватимуться заходи безпеки у зв'язку з цим. Є прохання нам прибути 

вчасно і до 9-ї години.  

Бажання взяти участь у форумі підтвердили: Кудлаєнко, Бойко, 

Федорук, Дехтярчук, Гуляєв, Шкрум, Зубач, Бублик і Река. Це повідомлення.  

Так, все у нас? Колеги, якщо немає запитань, то всім дякую. І йдемо 

працювати далі.     

            


