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Запрошені: 

 

Короленко Б.А. – начальник відділу аналізу регіональних особливостей та 

політики національних меншин Українського інституту національної пам'яті. 

 
 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
 

СЛУХАЛИ: Перший заступник Голови Комітету О.Ледовських поінформувала 

членів Комітету, що Голова Комітету С.Власенко відсутній на засіданні з поважних 

причин і зауважила, що відповідно до частини другої статті 35 Закону України «Про 

комітети Верховної Ради України» у разі відсутності Голови Комітету його обов’язки 

виконує Перший заступник Голови Комітету, після чого ознайомила членів Комітету 
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з проектом порядку денного засідання Комітету, запропонувавши висловити свої 

зауваження і пропозиції до нього. 

 

Пропозицій не надійшло, 

 порядок денний прийнято за основу. 
 

Перший заступник Голови Комітету О.Ледовських запропонувала визначитися 

шляхом голосування щодо прийняття порядку денного засідання Комітету в 

цілому. 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

I. Питання адміністративно-територіального устрою 

1. Про перейменування села Рачки Немирівського району Вінницької області 

2. Про перейменування села Бірки Сокальського району Львівської області 

IІ. Різне 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

*** 

Перший заступник Голови Комітету О.Ледовських поінформувала присутніх, 

що голова підкомітету з питань місцевих органів виконавчої влади та 

територіального устрою М.Т.Федорук, який має доповідати питання порядку 

денного засідання Комітету, бере участь в засіданні круглого столу з обговорення 

актуальних питань реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади. Цей захід організовано Мінрегіоном, Українською асоціацією 

районних та обласних рад та Програмою Ради Європи «Децентралізація і реформа 

місцевого самоврядування в Україні» і участь у заході бере Прем’єр-міністр 

України.  

Перший заступник Голови Комітету О.Ледовських поінформувала присутніх, 

що за погодженням з головою підкомітету питання порядку денного буде 

доповідати вона.  

Пропозицію підтримано. 

 
 

1. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету О.Ледовських  

про перейменування села Рачки Немирівського району Вінницької області. 

Перший заступник Голови Комітету О.Ледовських поінформувала, що 

перейменування села Рачки Немирівського району Вінницької області ініційоване 

його жителями у зв’язку з несприйняттям діючої назви, яка була присвоєна 

населеному пункту Кірове (колишня назва села Рачки) відповідно до Постанови 

Верховної Ради України від 19 травня 2016 року № 1377-VIII «Про перейменування 



 3 

окремих населених пунктів та районів» на виконання вимог Закону України 

«Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». На 

думку місцевих жителів, діюча назва є суперечливою з точки зору історичної 

достовірності та немилозвучною. У свою чергу запропонована назва Подільське 

відображає географічні умови місцевості: село розташоване на Подільській 

височині.    

О.Ледовських вказала, що Інститут української мови НАН України та 

Український інститут національної пам’яті зазначили, що саме діюча назва села є 

історичною, відтак перейменування є недоцільним.  

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, Б.Короленко. 

В ході обговорення члени Комітету взяли до відома, що питання про 

перейменування села Рачки Немирівського району Вінницької області підтримане 

територіальною громадою на загальних зборах громадян, погоджено відповідно до 

законодавства, розглянуто і схвалено Рачківською сільською, Немирівською 

районною та Вінницькою обласною радами. 

Секретар Комітету О.Гончаренко вніс пропозицію підтримати подання 

Вінницької обласної ради щодо перейменування села Рачки Немирівського району 

Вінницької області на село Подільське. 

Представник Українського інституту національної пам’яті Б.Короленко 

звернув увагу присутніх на те, що громада села не скористалась своїм правом 

ініціювати перейменування населеного пункту у процесі декомунізації. У зв’язку з 

цим Інститутом було запропоновано повернути історичну назву села «Рачки», яка 

згадувалась ще у XVIII столітті. Б.Короленко запропонував не підтримувати 

перейменування села Рачки на село Подільське та зберегти історичну назву.   

УХВАЛИЛИ:  
1. Підтримати подання Вінницької обласної ради щодо перейменування села 

Рачки Немирівського району Вінницької області на село Подільське та доручити 

народним депутатам України – членам Комітету розробити і внести на розгляд 

Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про 

перейменування села Рачки Немирівського 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 села Рачки Немирівського району Вінницької 

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 місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою М.Федоруку. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  одноголосно. 

 

Рішення прийнято. 
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2. 

 

СЛУХАЛИ: інформацію Першого заступника Голови Комітету О.Ледовських 

про перейменування села Бірки Сокальського району Львівської області. 

Перший заступний Голови Комітету Олена Ледовських зазначила, що село 

Бірки входить до складу Тартаківської сільської ради Сокальського району 

Львівської області. В селі проживає більше 150 жителів. Перейменування села 

Бірки ініційовано у зв’язку з необхідністю усунення розбіжностей у вживанні назви 

цього населеного пункту відповідно до офіційного обліку та на місцевому рівні. За 

інформацією Тартаківської сільської ради Сокальського району Львівської області, 

перша згадка про село Борок датується 1585 роком. Ця назва використовувалась до 

1968 року, коли у довіднику адміністративно-територіального поділу Львівської 

області вперше було згадано назву «Бірки».   

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України – 

члени Комітету, Б.Короленко. 

В ході обговорення члени Комітету взяли до відома, що питання про 

перейменування села Бірки Сокальського району Львівської області підтримане 

територіальною громадою на загальних зборах громадян, погоджено відповідно до 

законодавства, розглянуто і схвалено Тартаківською сільською, Сокальською 

районною та Львівською обласною радами. 

Секретар Комітету О.Гончаренко та голова підкомітету з питань місцевого 

самоврядування Ю.Бублик внесли пропозицію підтримати подання Львівської 

обласної ради щодо перейменування села Бірки Сокальського району Львівської 

області на село Борок. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Підтримати подання Львівської обласної ради щодо перейменування села 

Бірки Сокальського району Львівської області на село Борок та доручити народним 

депутатам України – членам Комітету розробити і внести на розгляд Верховної 

Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про перейменування 

села Бірки Сокальського району Львівської області». 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої статті 

138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про перейменування села Бірки Сокальського району Львівської 

області» за наслідками розгляду прийняти в цілому. 

3. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду цього питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань місцевих органів виконавчої влади та територіального устрою М.Федоруку. 

ГОЛОСУВАЛИ: «За» -  одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

 

Перший заступник  

Голови Комітету                           ______________            О.ЛЕДОВСЬКИХ 

  

Секретар Комітету                       ______________            О.ГОНЧАРЕНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО,  

ЯКІ РОЗГЛЯНУЛИ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ  

 

4 грудня 2018 року 

 

I. Питання адміністративно-територіального устрою 

1. Про перейменування села Рачки Немирівського району Вінницької області 

2. Про перейменування села Бірки Сокальського району Львівської області 

IІ. Різне 

 


