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 За дорученням Голови Верховної Ради України А.Парубія Комітет з 

питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого 

самоврядування розглянув на своєму засіданні проект Закону України про 

внесення змін до статті 133 Конституції України (щодо перейменування 

Дніпропетровської області) (реєстр. № 9310-1 від 23.11.2018), внесений 

народним депутатом України А.Денисенком та іншими народними депутатами 

України. 

Законопроектом пропонується перейменувати Дніпропетровську область 

на Січеславську шляхом внесення відповідної зміни до частини  другої 

статті 133 Основного Закону України. За визначенням суб’єктів законодавчої 

ініціативи зазначений законопроект внесений з метою завершення процесу 

декомунізації назв адміністративно-територіальних одиниць України та 

сприятиме відродженню української національної ідентичності, підкреслить 

значення регіону як сучасного форпосту української державності, що зробив 

вагомий внесок у відсічі російській агресії та збереженні територіальної 

цілісності України. Автори законопроекту зазначають, що запропонована назва 

відображає історію українського козацтва та його адміністративно-військових 

центрів – Січей, з якою нерозривно пов’язана територія нинішньої 

Дніпропетровської області.   

Заслухавши інформацію підкомітету з питань місцевих органів 

виконавчої влади та територіального устрою, з’ясувавши позицію народних 

 



депутатів України – членів Комітету, запрошених на засідання осіб та 

обговоривши питання, Комітет  у х в а л и в: 

 

1. Вважати за доцільне запропонувати Комітету Верховної Ради України з 

питань правової політики та правосуддя, який визначено головним з підготовки 

і опрацювання даного законопроекту, рекомендувати Верховній Раді України 

відповідно до статті 146 Регламенту Верховної Ради України проект Закону 

України про внесення змін до статті 133 Конституції України (щодо 

перейменування Дніпропетровської області) (реєстр. № 9310-1 від 23.11.2018), 

внесений народним депутатом України А.Денисенком та іншими народними 

депутатами України, включити до порядку денного сесії Верховної Ради 

України восьмого скликання та направити до Конституційного Суду України 

для одержання висновку щодо його відповідності вимогам статей 157 і 158 

Конституції України. 

 

2. Направити цей висновок Комітету Верховної Ради України з питань 

правової політики та правосуддя, який визначено головним з підготовки даного 

законопроекту. 

 

 

Голова Комітету                                  С.ВЛАСЕНКО 

 

 

 

 


