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Про проект Постанови Верховної Ради України  

про зміни в адміністративно-територіальному устрої Донецької області, 

зміну і встановлення меж Бахмутського району Донецької області  

 

(реєстр. № 2703 від 28.12.2019) 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 За дорученням Голови Верховної Ради України Д.Разумкова Комітет з 

питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування розглянув на своєму засіданні проект Постанови 

Верховної Ради України про зміни в адміністративно-територіальному устрої 

Донецької області, зміну і встановлення меж Бахмутського району Донецької 

області (реєстр. № 2703 від 28.12.2019), внесений Кабінетом Міністрів України. 

Зазначений проект Постанови внесено з метою упорядкування 

адміністративно-територіального устрою та створення умов для розвитку 

територіальних громад шляхом зміни підпорядкування селища міського 

типу Красна Гора, яке згідно адміністративно-територіального устрою Донецької 

області перебуває в адміністративному підпорядкуванні Бахмутської міської 

ради, а територіально знаходиться в межах Соледарської міської об’єднаної 

територіальної громади Бахмутського району і не має спільних меж з містом 

Бахмут. 

Проектом Постанови пропонується змінити межі Бахмутського району 

Донецької області, збільшивши територію Бахмутського району на 164 гектари 

земель за рахунок передачі до його складу території селища міського типу Красна 

Гора Бахмутської міської ради Донецької області, та затвердити територію 

Бахмутського району Донецької області загальною площею 192377,5 гектара. 

Питання про зміну і встановлення меж Бахмутського району Донецької 

області погоджено Бахмутською міською, Соледарською міською, Бахмутською 
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районною радами та Донецькою обласною державною адміністрацією, 

Донецькою військово-цивільною адміністрацією. 

Комітет відзначає, що згідно з частиною другою статті 173 та частиною 

першою статті 174 Земельного кодексу України межі району, села, селища, міста, 

району у місті встановлюються і змінюються за проектами землеустрою щодо 

встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць. Рішення про 

встановлення і зміну меж районів і міст приймається Верховною Радою України 

за поданням Кабінету Міністрів України. 

Разом із тим, проект землеустрою щодо зміни і встановлення меж 

Бахмутського району Донецької області не розроблявся, що не відповідає 

встановлених чинним законодавством вимогам до порядку ініціювання 

зазначеного питання та унеможливлює прийняття Верховною Радою України 

відповідного рішення. 

Заслухавши інформацію підкомітету з питань адміністративно-

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. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови 

Верховної Ради України про зміни в адміністративно-територіальному устрої 

Донецької області, зміну і встановлення меж Бахмутського району Донецької 

області (реєстр. № 2703), внесений Кабінетом Міністрів України, за наслідками 

розгляду в першому читанні повернути суб'єкту права законодавчої ініціативи на 

доопрацювання. 

 

2. Визначити співдоповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою В.Безгіна. 

 

  

 

Голова Комітету        А.КЛОЧКО 


