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та збереження місць пам'яті Управління інституційного забезпечення політики 

національної пам'яті  Українського інституту національної пам'яті; 
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*** 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону про Загальнодержавну цільову програму передачі 

гуртожитків у власність територіальних громад на 2021 рік (реєстр. № 4325,  КМУ, 

Д.Шмигаль). 

2. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

Національного військового меморіального кладовища (реєстр. № 4225, КМУ, 

Д.Шмигаль). 

3. Проект Закону про внесення змін до статті 91 Закону України «Про 

державну службу» (реєстр. № 3489, друге читання). 

ІІ. Питання адміністративно-територіального устрою 

4. Про перейменування селища міського типу Новгородське Бахмутського 

району Донецької області. 

5. Про перейменування села Старий Чорторийськ Камінь-Каширського 

району Волинської області. 

6. Про перейменування села Кринички Житомирського району 

Житомирської області. 

7. Про перейменування села Болгарка Бердянського району Запорізької 

області. 

8. Про перейменування села Брустурів Косівського району Івано-

Франківської області. 

9. Про перейменування села Кийданці Коломийського району Івано-

Франківської області. 

10. Про перейменування села Химчин Косівського району Івано-

Франківської області. 
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11. Про перейменування села Борщів Львівського району Львівської 

області. 

12. Про перейменування села Латівка Одеського району Одеської області. 

13. Про перейменування села Мокріївка Миргородського району 

Полтавської області. 

14. Про перейменування села Зарічне Охтирського району Сумської області. 

15. Про перейменування села Зеблози Кременецького району 

Тернопільської області. 

16. Про перейменування села Поминик Уманського району Черкаської 

області. 

ІІІ. Різне 

 

*** 

 
 

СЛУХАЛИ: 

Голова Комітету А.Клочко ознайомив членів Комітету з проектом порядку 

денного засідання Комітету та запропонував прийняти його за основу. 

УХВАЛИЛИ:  

Затвердити порядок денний засідання Комітету за основу. 

На момент голосування на засіданні присутній 21 народний депутат України 

– член Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 19 народних депутатів України; 

«Не брали участі в голосуванні» – 2 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував членам Комітету висловити свої 

зауваження та пропозиції до проекту порядку денного. 

Очільник Комітету оголосив пропозицію – змінити черговість розгляду 

питань порядку денного, розглянувши першим проект Закону України про 

внесення змін до статті 91 Закону України «Про державну службу» (реєстр. № 3489, 

друге читання). 

Пропозицію підтримано. 

 

 Голова Комітету А.Клочко запропонував визначитися шляхом голосування 

щодо прийняття порядку денного засідання Комітету в цілому з урахуванням 

висловленої пропозиції. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити порядок денний засідання Комітету в цілому з урахуванням 

висловленої пропозиції. 

На момент голосування на засіданні присутній 21 народний депутат України 

– член Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  
«За» – 20 народних депутатів України; 
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«Не брав участі в голосуванні» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

*** 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону про внесення змін до статті 91 Закону України «Про 

державну службу» (реєстр. № 3489, друге читання).  

2. Проект Закону про Загальнодержавну цільову програму передачі 

гуртожитків у власність територіальних громад на 2021 рік (реєстр. № 4325,  КМУ, 

Д.Шмигаль). 

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

Національного військового меморіального кладовища (реєстр. № 4225, КМУ, 

Д.Шмигаль). 

ІІ. Питання адміністративно-територіального устрою 

4. Про перейменування селища міського типу Новгородське Бахмутського 

району Донецької області. 

5. Про перейменування села Старий Чорторийськ Камінь-Каширського 

району Волинської області. 

6. Про перейменування села Кринички Житомирського району 

Житомирської області. 

7. Про перейменування села Болгарка Бердянського району Запорізької 

області. 

8. Про перейменування села Брустурів Косівського району Івано-

Франківської області. 

9. Про перейменування села Кийданці Коломийського району Івано-

Франківської області. 

10. Про перейменування села Химчин Косівського району Івано-

Франківської області. 

11. Про перейменування села Борщів Львівського району Львівської 

області. 

12. Про перейменування села Латівка Одеського району Одеської області. 

13. Про перейменування села Мокріївка Миргородського району 

Полтавської області. 

14. Про перейменування села Зарічне Охтирського району Сумської області. 

15. Про перейменування села Зеблози Кременецького району 

Тернопільської області. 

16. Про перейменування села Поминик Уманського району Черкаської 

області. 

ІІІ. Різне 

 

 

*** 
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1. 

СЛУХАЛИ:  інформацію Голови Комітету А.Клочка про проект Закону 

України про внесення змін до статті 91 Закону України «Про державну службу» 

(реєстр. № 3489, друге читання). 

Доповідач повідомив, що до розгляду зазначеного законопроекту у другому 

читанні підкомітетом у з питань організації державної влади, державної служби, 

служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород 

підготовлено порівняльну таблицю, яка містить 6 поправок і пропозицій, що 

надійшли від 5 суб’єктів права законодавчої ініціативи, з яких 1 – пропонується 

врахувати, 2 – врахувати частково, 3 – залишено на розгляд Комітету. 

Також А.Клочко відзначив, що у ході підготовки законопроекту збережено 

положення ухваленої в першому читанні редакції, якою передбачається 

законодавче закріплення повноважень керівника державної служби у Державному 

бюро розслідувань за Директором Державного бюро розслідувань та директорами 

територіальних управлінь Державного бюро розслідувань. 

Голова Комітету А.Клочко запропонував перейти до розгляду поправок та 

пропозицій. 

Пропозицію підтримано. 

 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування пропозицію щодо 

врахування поправки № 2. 

На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати України 

– члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 3 народні депутати України; 

«Утримались» –15 народних депутатів України; 

«Не брали участі в голосуванні» – 4 народні депутати України. 

Пропозицію не підтримано. 

Поправка виноситься на розгляд Верховної Ради України. 

 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування пропозицію – окремо 

врахувати положення поправки № 2 в частині змін до Закону України «Про 

державну службу». 

На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати України 

– члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 18 народних депутатів України; 

«Утримались» –2 народні депутати України; 

«Не брали участі в голосуванні» – 2 народні депутати України. 

Пропозицію  підтримано. 
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Голова Комітету А.Клочко відзначив, що підкомітетом з питань організації 

державної влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, 

державних символів та нагород  спільно із секретаріатом Комітету за наслідками 

прийнятих Комітетом рішень буде здійснено корегування порівняльної таблиці до 

законопроекту з реєстр. № 3489 для його внесення на розгляд Верховної Ради 

України в другому читанні. У зв’язку із зазначеним нумерація правок може бути 

змінена. 

Інформацію взято до відома.  

 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування пропозицію щодо 

врахування поправки № 3. 

На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати України 

– члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 7 народних депутатів України; 

«Утримались» – 13 народних депутатів України; 

«Не брали участі в голосуванні» – 2 народні депутати України. 

Пропозицію не підтримано. 

Поправка виноситься на розгляд Верховної Ради України. 

 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування пропозицію щодо 

врахування поправки № 6. 

На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати України 

– члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 2 народні депутати України; 

«Утримались» – 19 народних депутатів України; 

«Не брав участі в голосуванні» – 1 народний депутат України. 

Пропозицію не підтримано. 

Поправка виноситься на розгляд Верховної Ради України. 
 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- доручити підкомітету з питань організації державної влади, державної служби, 

служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та нагород  спільно 

із секретаріатом Комітету за наслідками прийнятих Комітетом рішень здійснити 

корегування порівняльної таблиці до законопроекту з реєстр. № 3489 для його 

внесення на розгляд Верховної Ради України в другому читанні; 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України «Про 

внесення змін до статті 91 Закону України «Про державну службу» (реєстр. № 3489) 

за наслідками розгляду в другому читанні прийняти в другому читанні та в цілому; 

- у разі прийняття законопроекту за результатами розгляду в цілому 

запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування при підготовці тексту відповідного Закону на підпис Голові 
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Верховної Ради України здійснити його техніко-юридичне доопрацювання 

спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України; 

- визначити доповідачем з цього питання на пленарному засіданні Верховної 

Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань організації 

державної влади, державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, 

державних символів та нагород О.Корнієнка. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Доручити підкомітету з питань організації державної влади, державної 

служби, служби в органах місцевого самоврядування, державних символів та 

нагород  спільно із секретаріатом Комітету за наслідками прийнятих Комітетом 

рішень здійснити корегування порівняльної таблиці до законопроекту з реєстр. 

№ 3489 для його внесення на розгляд Верховної Ради України в другому читанні. 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України 

«Про внесення змін до статті 91 Закону України «Про державну службу» (реєстр. 

№ 3489) за наслідками розгляду в другому читанні прийняти в другому читанні 

та в цілому. 

3. У разі прийняття законопроекту за результатами розгляду в цілому 

запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації 

державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 

містобудування при підготовці тексту відповідного Закону на підпис Голові 

Верховної Ради України здійснити його техніко-юридичне доопрацювання 

спільно з Головним юридичним управлінням Апарату Верховної Ради України. 

4. Визначити доповідачем з цього питання на пленарному засіданні 

Верховної Ради України народного депутата України, голову підкомітету з питань 

організації державної влади, державної служби, служби в органах місцевого 

самоврядування, державних символів та нагород О.Корнієнка. 

На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати України 

– члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 18 народних депутатів України; 

«Утримались» – 4 народні депутати України; 

Рішення прийнято. 

 

2. 

СЛУХАЛИ: інформацію Заступника Міністра розвитку громад та територій 

України Н.Хоцянівської про проект Закону України про Загальнодержавну 

цільову програму передачі гуртожитків у власність територіальних громад на 2021 

рік (реєстр. № 4325,  КМУ, Д.Шмигаль). 

Доповідач повідомила присутнім, що реалізація законопроекту спрямована 

на врегулювання питання передачі у власність територіальних громад 

гуртожитків, у тому числі гуртожитків, що були включені до статутних капіталів 

(фондів) господарських товариств та інших організацій, утворених у процесі 

приватизації (корпоратизації) колишніх державних (комунальних) підприємств 

(організацій), які в подальшому були передані до статутних капіталів (фондів) 
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інших юридичних осіб або відчужені в інший спосіб, а також спрямована на 

впровадження положень державної житлової політики щодо забезпечення 

громадян, які проживають у таких гуртожитках, конституційним правом на житло 

шляхом передачі гуртожитків у власність територіальних громад.  

Фінансування Програми передбачено за рахунок коштів державного і 

місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. Загальний 

обсяг фінансування, визначений регіональними програмами передачі гуртожитків 

у власність територіальних громад, становить 1 271 664 тис. гривень, з них: з 

державного бюджету – 244 732,5 тис. гривень, з місцевих бюджетів – 1 026 931,5 

тис. гривень.  

Розподіл коштів між регіонами буде здійснюватися відповідно до 

затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує 

формування та реалізує державну житлову політику і політику у сфері житлово-

комунального господарства, порядку використання коштів державного бюджету, 

передбачених для виконання зазначеної Програми. 

Голова підкомітету з питань житлової політики та житлового господарства 

О.Літвінов оголосив пропозицію підкомітету – запропонувати Комітету 

рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність 

територіальних громад на 2021 рік (реєстр. № 4325), поданий Кабінетом Міністрів 

України, за наслідками розгляду в першому читанні повернути суб'єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; Заступник Міністра розвитку громад та територій України 

Н.Хоцянівська. 

Членами Комітету було взято до відома, що: 

- Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 

України» зазначила у листі від 19 січня 2021 року, що розробник проекту Закону 

змінив підходи до фінансування заходів з передачі гуртожитків, передбачивши на 

їх реалізацію 1 026 931,5 тис. гривень з місцевих бюджетів, що практично в п’ять 

разів більше, ніж з державного бюджету. Крім того, в підпункті 1 пункту 1 додатку 

2 до законопроекту зазначено, що видатки на капітальний ремонт гуртожитків, які 

передаються до власності територіальних громад здійснюються з місцевих 

бюджетів та інших джерел. При цьому пунктом 6 частини першої статті 3 Закону 

України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» 

передбачено, що проведення капітального ремонту гуртожитків, які передаються 

до власності територіальних громад, здійснюються, в першу чергу, за рахунок 

коштів державного бюджету. Зважаючи на скорочення доходів місцевих 

бюджетів, обсягів субвенцій та дотацій з державного бюджету, органи місцевого 

самоврядування позбавлені можливості забезпечити фінансування відповідних 

заходів. З урахуванням викладеного Асоціація міст України просить повернути 

проект Закону України про Загальнодержавну цільову програму передачі 

гуртожитків у власність територіальних громад на 2021 рік (реєстр. № 4325) 

суб’єкту права законодавчої ініціативи на доопрацювання; 
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- Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України у 

висновку від 27 січня 2021 року висловило низку зауважень та пропозицій.  

Зокрема, Головне управління звертає увагу на неузгодженість проекту 

Програми в частині її фінансування «за рахунок коштів державного і місцевих 

бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством» із приписами частини 

шостої статті 14 Закону України «Про забезпечення реалізації житлових прав 

мешканців гуртожитків», згідно з якою «видатки, пов’язані з передачею гуртожитків 

у власність територіальних громад відповідно до цього Закону, здійснюються за 

рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, передбачених на це 

затвердженою законом Загальнодержавною цільовою програмою передачі 

гуртожитків у власність територіальних громад та законом про Державний бюджет 

України на відповідний рік» без залучення інших джерел фінансування. Проектом 

Закону України про Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у 

власність територіальних громад на 2021 рік передбачено затвердження графіків 

передачі гуртожитків за погодженням з органами місцевого самоврядування. 

Натомість, як зауважує Головне управління, в якій формі надається відповідне 

погодження органу місцевого самоврядування у проекті не визначено.  

Також Головне науково-експертне управління вказує на доцільність 

комплексного коригування чинних законодавчих актів з метою їх приведення у 

відповідність до положень законопроекту. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Закону України про 

Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність 

територіальних громад на 2021 рік (реєстр. № 4325), поданий Кабінетом Міністрів 

України, за наслідками розгляду в першому читанні повернути суб'єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання; 

- визначити співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради 

України з цього питання народного депутата України, голову підкомітету з питань 

житлової політики та житлового господарства О. Літвінова. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про 

Загальнодержавну цільову програму передачі гуртожитків у власність 

територіальних громад на 2021 рік (реєстр. № 4325), поданий Кабінетом Міністрів 

України, за наслідками розгляду в першому читанні повернути суб'єкту права 

законодавчої ініціативи на доопрацювання. 

2. Визначити співдоповідачем на пленарному засіданні Верховної Ради 

України з цього питання народного депутата України, голову підкомітету з питань 

житлової політики та житлового господарства О. Літвінова. 

На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати України 

– члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 20 народних депутатів України; 

«Утримались» – 2 народні депутати України. 
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Рішення прийнято. 

 

3. 

СЛУХАЛИ:  інформацію Заступника Міністра розвитку громад та 

територій України Н.Хоцянівської про проект Закону України про внесення змін 

до деяких законів України щодо Національного військового меморіального 

кладовища (реєстр. № 4225, КМУ, Д.Шмигаль). 

Доповідач поінформувала присутніх, що положення законопроекту 

спрямовані на введення терміну Національного військового меморіального 

кладовища та визначення його правового статусу. 

Проектом передбачається внести зміни до законів України «Про поховання 

та похоронну справу» та «Про місцеве самоврядування в Україні» і визначити 

поняття Національного військового меморіального кладовища, рішення про 

створення якого прийнято Верховною Радою України (Постанова Верховної Ради 

України від 2.06.2011 № 3459-VI «Про Національне військове меморіальне 

кладовище»), особливості його розміщення та утримання, організацію поховання 

на території кладовища, а також виключити зі сфери компетенції органів 

місцевого самоврядування питання, що стосуються Національного військового 

меморіального кладовища. 

Законопроектом визначено, що Національне військове меморіальне 

кладовище – архітектурно-художній комплекс, розміщений на спеціально 

відведеній земельній ділянці на території Київської області, призначений для 

організації почесних поховань та перепоховань борців за незалежність України у 

ХХ столітті, військовослужбовців, які померли (загинули) під час виконання 

бойових завдань, учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та 

осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. 

Голова підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних 

відносин у межах територій забудови Г.Бондар оголосила пропозицію підкомітету 

– запропонувати Комітету рекомендувати Верховній Раді України проект Закону 

України «Про внесення змін до деяких законів України щодо Національного 

військового меморіального кладовища» (реєстр.  № 4225 від 16.10.2020), поданий 

Кабінетом Міністрів України, за наслідками розгляду в першому читанні 

прийняти за основу. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; Заступник Міністра розвитку громад та територій України 

Н.Хоцянівська. 

Членами Комітету було взято до відома, що: 

-  Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України 

висловило низку зауважень до законопроекту; 

- Комітет з питань бюджету у своєму висновку інформує, що законопроект 

має вплив на показники державного бюджету (призведе до збільшення видатків 

залежно від строку набрання чинності відповідним законом), і у разі прийняття 

відповідного закону він може набирати чинності згідно з вимогами частини 

третьої статті 27 Бюджетного кодексу України. Комітет з питань бюджету також 

відзначив, що згідно з наданим до законопроекту фінансово-економічним 
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обґрунтуванням орієнтовна вартість першочергових робіт та послуг складе понад 

20 млн. грн., однак повний обсяг витрат для будівництва та утримання 

меморіального комплексу за висновком суб’єкта законодавчої ініціативи буде 

розрахований після затвердження його місця розташування; 

- Комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу визнав 

положення законопроекту такими, що регулюються національним 

законодавством країн-членів Європейського Союзу та не підпадають під дію 

міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції; 

- Комітет з питань антикорупційної політики дійшов висновку, що 

законопроект з реєстр.  № 4225 відповідає вимогам антикорупційного 

законодавства. 

 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування висловлену головою 

підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах 

територій забудови Г.Бондар пропозицію рекомендувати Верховній Раді України 

за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу проект Закону 

України «Про внесення змін до деяких законів України щодо Національного 

військового меморіального кладовища» (реєстр.  № 4225 від 16.10.2020), поданий 

Кабінетом Міністрів України. 

На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати України 

– члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 19 народних депутатів України; 

«Утримались» – 3 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

Також Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- вважати за доцільне відповідно до частини першої статті 116 Регламенту 

Верховної Ради України у законопроекті з реєстр. № 4225 врахувати до другого 

читання пропозиції і поправки щодо виправлень, уточнень, усунення помилок 

та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин 

законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду 

в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання 

законопроекту. 

- звернутись до Голови Верховної Ради України оголосити на пленарному 

засіданні під час розгляду даного законопроекту рішення Комітету щодо 

особливостей його підготовки до другого читання. 

- визначити співдоповідачем під час розгляду законопроекту на пленарному 

засіданні Верховної Ради України народного депутата України, голову 

підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних відносин у межах 

територій забудови Г.Бондар. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 1 частини 

першої статті 114 Регламенту Верховної Ради України за наслідками розгляду в 

першому читанні прийняти за основу проект Закону України «Про внесення змін 
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до деяких законів України щодо Національного військового меморіального 

кладовища» (реєстр.  № 4225 від 16.10.2020), поданий Кабінетом Міністрів 

України. 

2. Вважати за доцільне відповідно до частини першої статті 116 Регламенту 

Верховної Ради України у законопроекті з реєстр. № 4225 врахувати до другого 

читання пропозиції і поправки щодо виправлень, уточнень, усунення помилок 

та/або суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин 

законопроекту та/або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду 

в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання 

законопроекту. 

3. Звернутись до Голови Верховної Ради України оголосити на пленарному 

засіданні під час розгляду даного законопроекту прийняте (за пунктом 2 рішення 

Комітету щодо особливостей його підготовки до другого читання. 

4. Визначити співдоповідачем під час розгляду законопроекту на 

пленарному засіданні Верховної Ради України народного депутата України, 

голову підкомітету з питань містобудування, благоустрою та земельних відносин 

у межах територій забудови Г.Бондар. 

На момент голосування на засіданні присутні 22 народні депутати України 

– члени Комітету. 

ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 17 народних депутатів України; 

«Утримались» – 4 народні депутати України; 

«Не брав участі в голосуванні» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

4. 

 

СЛУХАЛИ:  інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою В.Безгіна про перейменування селища міського типу 

Новгородське Бахмутського району Донецької області. 

Доповідач повідомив присутнім, шо до Верховної Ради України надійшло 

подання Донецької обласної військово-цивільної адміністрації щодо 

перейменування селища міського типу Новгородське Бахмутського району 

Донецької області на селище міського типу Нью-Йорк.  

Селище міського типу Новгородське входить до складу Торецької міської 

територіальної громади та знаходиться на відстані 42 км від районного центру 

міста Бахмут. На момент ініціювання питання про перейменування смт. 

Новгородське було адміністративним центром Новгородської селищної ради, яка 

адміністративно підпорядковувалась Торецькій міській раді. В селищі міського 

типу проживає близько 12000 мешканців.  

В.Безгін зазначив, що за інформацією Донецької обласної військово-

цивільної адміністрації, перейменування смт. Новгородське ініційоване його 

жителями з метою повернення населеному пункту його історичної назви. 

Питання про перейменування смт. Новгородське Бахмутського району 

Донецької області  підтримане територіальною громадою, погоджено відповідно 
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до законодавства, розглянуто і схвалено Новгородською селищною радою, 

військово-цивільною адміністрацією міста Торецьк та Донецькою обласною 

військово-цивільною адміністрацією. 

Голова підкомітету В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету підтримати подання Донецької обласної військово-

цивільної адміністрації щодо перейменування селища міського типу 

Новгородське Бахмутського району Донецької області на селище міського типу 

Нью-Йорк. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; представниця Громадської організації «Ініціативна молодь 

українського Нью-Йорку» К.Шевченко. 

Членами Комітету було взято до відома, що Український інститут 

національної пам’яті відзначає, що повернення історичної назви «Нью-Йорк» 

селищу міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області 

заслуговує на всебічну підтримку, оскільки воно ґрунтується на положенні статті 

5 Закону України «Про географічні назви», відповідно до якої перейменування 

географічних об’єктів здійснюється, зокрема, у випадку «необхідності повернення 

окремим географічним об’єктам їхніх історичних назв». Також, Інститут вказує на 

те, що перейменування Президією Верховної Ради України 19 жовтня 1951 року 

смт. Нью-Йорк на смт. Новгородське було продиктоване політико-ідеологічними 

міркуваннями комуністичної партії. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- підтримати подання Донецької обласної військово-цивільної адміністрації 

щодо перейменування селища міського типу Новгородське Бахмутського району 

Донецької області на селище міського типу Нью-Йорк та доручити народним 

депутатам України – членам Комітету розробити і внести на розгляд Верховної 

Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про перейменування 

селища міського типу Новгородське Бахмутського району Донецької області»; 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про перейменування селища міського типу Новгородське Бахмутського 

району Донецької області» прийняти в цілому; 

- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду цього питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою В.Безгіну. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати подання Донецької обласної військово-цивільної 

адміністрації щодо перейменування селища міського типу Новгородське 

Бахмутського району Донецької області на селище міського типу Нью-Йорк та 

доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і внести на 

розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про 

перейменування селища міського типу Новгородське Бахмутського району 

Донецької області». 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 
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України «Про перейменування селища міського типу Новгородське Бахмутського 

району Донецької 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 адміністративно-територіального устрою В.Безгіну. 

На момент голосування на засіданні присутні 20 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

 ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 18 народних депутатів України; 

«Утримався» – 1 народний депутат України; 

«Не брав участі в голосуванні» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

5. 

СЛУХАЛИ:  інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою В.Безгіна про перейменування села Старий Чорторийськ 

Камінь-Каширського району Волинської області. 

Доповідач повідомив присутнім, шо до Верховної Ради України надійшло 

подання Волинської обласної ради щодо перейменування села Старий 

Чорторийськ Камінь-Каширського району Волинської області на село 

Чарторийськ.  

Село Старий Чорторийськ входить до складу Маневицької селищної 

територіальної громади та знаходиться на відстані 109 км від районного центру 

міста Камінь-Каширський. На момент ініціювання питання про перейменування 

село Старий Чорторийськ було адміністративним центром Старочорторийської 

сільської ради. В селі проживає 1634 особи.  

В.Безгін зазначив, що перейменування села Старий Чорторийськ 

ініційовано Старочорторийською сільською радою з метою повернення селу його 

історичної назви. 

Вперше зазначений населений пункт згадується під назвою «Чєрторыєскъ» 

у «Повісті минулих літ» під 1100 роком. У такому ж вигляді вона кілька разів 

зустрічається на сторінках Галицько-Волинського літопису. У найбільш відомих 

довідникових виданнях назва населеного пункту визначається як Чарторійскъ, 

Чарторийськ, Чарториськ, Черториськ. З 1946 року у Волинській області офіційно 

обліковується село Старий Чорторийськ (Довідник «Українська РСР. 

Адміністративно-територіальний поділ», К., 1947, стор. 60). 

Питання про перейменування села Старий Чорторийськ Камінь-

Каширського району Волинської області підтримане територіальною громадою на 

загальних зборах громадян, погоджено відповідно до законодавства, розглянуто і 

схвалено Старочорторийською сільською, Маневицькою районною та 

Волинською обласною радами. 

Голова підкомітету В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету підтримати подання Волинської обласної ради щодо 

перейменування села Старий Чорторийськ Камінь-Каширського району 

Волинської області на село Чарторийськ. 
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В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Членами Комітету було взято до відома, що Інститут української мови НАН 

України вважає, що перейменування села Старий Чорторийськ на село 

Чарторийськ недоцільним з огляду на те, що форма Чарторийськ є вторинною до 

Чорторийськ, оскільки виникла на польському ґрунті. Сама ж назва поселення 

(Старий) Чорторийськ українська за походженням – це утворення із суфіксом -ськ 

від топоніма Чортория. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- підтримати подання Волинської обласної ради щодо перейменування села 

Старий Чорторийськ Камінь-Каширського району Волинської області на село 

Чарторийськ та доручити народним депутатам України – членам Комітету 

розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови 

Верховної Ради України «Про перейменування села Старий Чорторийськ Камінь-

Каширського району Волинської області»; 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про перейменування села Старий Чорторийськ Камінь-Каширського 

району Волинської області» прийняти в цілому; 

- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду цього питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою В.Безгіну. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати подання Волинської обласної ради щодо перейменування 

села Старий Чорторийськ Камінь-Каширського району Волинської області на село 

Чарторийськ та доручити народним депутатам України – членам Комітету 

розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови 

Верховної Ради України «Про перейменування села Старий Чорторийськ Камінь-

Каширського району Волинської області». 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про перейменування села Старий Чорторийськ Камінь-Каширського 

району Волинської 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 адміністративно-територіального устрою В.Безгіну. 

На момент голосування на засіданні присутні 20 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

 ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

6. 
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СЛУХАЛИ:  інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою В.Безгіна про перейменування села Кринички 

Житомирського району Житомирської області. 

Доповідач повідомив присутнім, шо до Верховної Ради України надійшло 

подання Житомирської обласної ради щодо перейменування села Крини́чки 

Житомирського району Житомирської області на село Бу́ймир.  

Село Кринички входить до складу Станишівської сільської територіальної 

громади та знаходиться на відстані 23 км від міста Житомир. У населеному пункті 

мешкає 55 жителів.  

В.Безгін зазначив, що перейменування села Кринички ініційоване його 

жителями з метою повернення населеному пункту його історичної назви. 

Відповідно до інформації наданої Станишівською сільською радою до 1970-х 

років даний населений пункт мав назву «Буймир». 

Питання про перейменування села Кринички Житомирського району 

Житомирської області підтримане територіальною громадою на громадських 

слуханнях, погоджено відповідно до законодавства, розглянуто і схвалено 

Станишівською сільською, Житомирською районною та Житомирською 

обласною радами. 

Голова підкомітету В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету підтримати подання Житомирської обласної ради щодо 

перейменування села Кринички Житомирського району Житомирської області на 

село Буймир. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Членами Комітету було взято до відома, що Інститут української мови НАН 

України вважає доцільною пропозицію про перейменування села Кринички 

Житомирського району Житомирської області на село Буймир, оскільки 

запропонована назва є історичною. За інформацією Інституту, до 1946 року 

вказаний населений пункт мав назву «Буймер». В основі назви – давній 

слов’янський  антропонім *Буймеръ/*Буймиръ. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- підтримати подання Житомирської обласної ради щодо перейменування 

села Кринички Житомирського району Житомирської області на село Буймир та 

доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і внести на 

розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про 

перейменування села Кринички Житомирського району Житомирської області»; 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про перейменування села Кринички Житомирського району 

Житомирської області» прийняти в цілому; 

- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду цього питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою В.Безгіну. 

УХВАЛИЛИ: 
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1. Підтримати подання Житомирської обласної ради щодо перейменування 

села Кринички Житомирського району Житомирської області на село Буймир та 

доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і внести на 

розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про 

перейменування села Кринички Житомирського району Житомирської області». 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про перейменування села Кринички Житомирського району 

Житомирської 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 адміністративно-територіального устрою В.Безгіну. 

На момент голосування на засіданні присутні 20 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

 ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

7. 

СЛУХАЛИ:  інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою В.Безгіна про перейменування села Болгарка 

Бердянського району Запорізької області. 

Доповідач повідомив присутнім, шо до Верховної Ради України надійшло 

подання Запорізької обласної ради щодо перейменування села Болгарка 

Бердянського району Запорізької області на село Софіївка.  

Село Болгарка є адміністративним центром Коларівської сільської 

територіальної громади та знаходиться на відстані 43 км від районного центру 

міста Бердянськ. На сьогоднішній день в населеному пункті мешкає 901 житель. 

В.Безгін зазначив, що за інформацією Запорізької обласної ради, 

перейменування села Болгарка ініційовано його жителями у зв’язку із негативним 

сприйняттям діючої назви, яка була присвоєна населеному пункту Коларівка 

(колишня назва села Болгарка) відповідно до Постанови Верховної Ради України 

від 19 травня 2016 року № 1377-VIII «Про перейменування 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». 

Питання про перейменування села Болгарка Бердянського району Запорізької 

області підтримане територіальною громадою на загальних зборах громадян, 

погоджено відповідно до законодавства, розглянуто і схвалено Коларівською 

сільською, Приморською районною та Запорізькою обласною радами. 

Голова підкомітету В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету підтримати подання Запорізької обласної ради щодо 

перейменування села Болгарка Бердянського району Запорізької області на село 

Софіївка. 
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В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Членами Комітету було взято до відома, що Український інститут 

національної пам’яті не підтримує перейменування села Болгарка на село 

Софіївка, оскільки згідно з частиною дев’ятою статті 5 Закону України «Про 

географічні назви», присвоєння однієї і тієї ж назви кільком однорідним 

географічним об’єктам у межах одного населеного пункту або району не 

допускається. Інститут звертає увагу, що у Бердянському районі Запорізької 

області вже є село з однойменною назвою «Софіївка» у складі Андріївської 

селищної територіальної громади. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- підтримати подання Запорізької обласної ради щодо перейменування села 

Болгарка Бердянського району Запорізької області на село Софіївка та доручити 

народним депутатам України – членам Комітету розробити і внести на розгляд 

Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про 

перейменування села Болгарка Бердянського району Запорізької області»; 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про перейменування села Болгарка Бердянського району Запорізької 

області» прийняти в цілому; 

- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду цього питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою В.Безгіну. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати подання Запорізької обласної ради щодо перейменування 

села Болгарка Бердянського району Запорізької області на село Софіївка та 

доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і внести на 

розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про 

перейменування села Болгарка Бердянського району Запорізької області». 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про перейменування села Болгарка Бердянського району Запорізької 

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 адміністративно-територіального устрою В.Безгіну. 

На момент голосування на засіданні присутні 19 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

 ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 17 народних депутатів України; 

«Не брали участі в голосуванні» – 2 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

8. 
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СЛУХАЛИ:  інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою В.Безгіна про перейменування села Брустурів 

Косівського району Івано-Франківської області. 

Доповідач повідомив присутнім, шо до Верховної Ради України надійшло 

подання Івано-Франківської обласної ради щодо перейменування села Брустурів 

Косівського району Івано-Франківської області на село Брустури.  

Село Брустурів входить до складу Космацької сільської територіальної 

громади та знаходиться на відстані 20 км від районного центру міста Косів. У 

населеному пункті мешкає 1408 жителів. 

В.Безгін зазначив, що питання щодо перейменування села Брустурів 

ініційоване його жителями з метою повернення населеному пункту його 

історичної назви. Відповідно до інформації наданої Космацькою сільською радою 

з часу заснування в 1609 році село мало назву «Брустури». 

За даними адміністративно-територіального обліку України з 1946 року у 

Косівському районі Станіславської області офіційно обліковувалося село 

Бростурів Бростурівської сільської ради,  з 1960 року – село Брустури 

Брустурівської сільської ради, з 1965 року у Косівському районі Івано-

Франківської області офіційно обліковується село Брустурів Брустурівської 

сільської ради (Довідники «Українська РСР. Адміністративно-територіальний 

поділ» 1947, 1960, 1965, 1969, 1973, 1987 років, «Україна. Адміністративно-

територіальний устрій» станом на 1 січня 2012 року). 

Питання про перейменування села Брустурів Косівського району Івано-

Франківської області підтримане територіальною громадою на громадських 

слуханнях, погоджено відповідно до законодавства, розглянуто і схвалено 

Космацькою сільською, Косівською районною та Івано-Франківською обласною 

радами. 

Голова підкомітету В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету підтримати подання Івано-Франківської обласної ради 

щодо перейменування села Брустурів Косівського району Івано-Франківської 

області на село Брустури. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Членами Комітету було взято до відома, що Інститут української мови НАН 

України вважає доцільною пропозицію про перейменування села Брустурів 

Косівського району Івано-Франківської області на село Брустури, оскільки 

запропонована назва є історичною. За інформацією Інституту, назва «Брустурів» 

за вказаним населеним пунктом закріпилася з 1946 року, до того часу село мало 

назву «Брустури», яке відоме в історичних джерелах, починаючи з початку 

XVII ст. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- підтримати подання Івано-Франківської обласної ради щодо 

перейменування села Брустурів Косівського району Івано-Франківської області на 

село Брустури та доручити народним депутатам України – членам Комітету 

розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови 
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Верховної Ради України «Про перейменування села Брустурів Косівського району 

Івано-Франківської області»; 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про перейменування села Брустурів Косівського району Івано-

Франківської області» прийняти в цілому; 

- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду цього питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою В.Безгіну. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати подання Івано-Франківської обласної ради щодо 

перейменування села Брустурів Косівського району Івано-Франківської області на 

село Брустури та доручити народним депутатам України – членам Комітету 

розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови 

Верховної Ради України «Про перейменування села Брустурів Косівського району 

Івано-Франківської області». 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про перейменування села Брустурів Косівського району Івано-

Франківської 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 адміністративно-територіального устрою В.Безгіну. 

На момент голосування на засіданні присутні 18 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

 ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 

 

9. 

СЛУХАЛИ:  інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою В.Безгіна про перейменування села Кийданці 

Коломийського району Івано-Франківської області. 

Доповідач повідомив присутнім, шо до Верховної Ради України надійшло 

подання Івано-Франківської обласної ради щодо перейменування села Кийданці 

Коломийського району Івано-Франківської області на село Кіданч.  

Село Кийданці входить до складу Печеніжинської селищної територіальної 

громади та розташоване на відстані 7 км від районного центру міста Коломия. В 

селі проживає 993 жителя. 

В.Безгін зазначив, що перейменування села Кийданці ініційовано його 

жителями з метою усунення розбіжностей при оформленні правовстановлюючих 

документів та повернення історичної назви цьому населеному пункту. За даними 

адміністративно-територіального обліку України село Кийданці обліковується з 

1946 р. (Довідник «Українська РСР. Адміністративно-територіальний поділ», К., 

1947, стор. 513). Однак на місцевому рівні вживалося декілька назв даного 
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населеного пункту, такі як Кійданці, Кийданч, Кіданч, з яких остання назва 

вживалася найчастіше. 

Питання про перейменування села Кийданці Коломийського району Івано-

Франківської області підтримане територіальною громадою на загальних зборах 

громадян, погоджено відповідно до законодавства, розглянуто і схвалено 

Печеніжинською селищною, Коломийською районною та Івано-Франківською 

обласною радами. 

Голова підкомітету В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету підтримати подання Івано-Франківської обласної ради 

щодо перейменування села Кийданці Коломийського району Івано-Франківської 

області на село Кіданч. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Членами Комітету було взято до відома, що Інститут української мови НАН 

України відзначає, що словоформа Кийданці на позначення згаданого поселення 

з’явилася досить давно – у 1444 р. (Coydancze), пізніше ця ж назва населеного 

пункту фігурує в історичних документах як «Kojdaniecz; Kujdance» у 1579 р. 

Враховуючи вищезазначене та те що теперішня назва поселення відповідає 

нормам чинного українського правопису, Інститут вважає, що пропозиція щодо 

перейменування села Кийданці є необґрунтованою. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- підтримати подання Івано-Франківської обласної ради щодо 

перейменування села Кийданці Коломийського району Івано-Франківської 

області на село Кіданч та доручити народним депутатам України – членам 

Комітету розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект 

Постанови Верховної Ради України «Про перейменування села Кийданці 

Коломийського району Івано-Франківської області»; 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про перейменування села Кийданці Коломийського району Івано-

Франківської області» за наслідками розгляду прийняти в цілому; 

- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду цього питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою В.Безгіну. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати подання Івано-Франківської обласної ради щодо 

перейменування села Кийданці Коломийського району Івано-Франківської 

області на село Кіданч та доручити народним депутатам України – членам 

Комітету розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект 

Постанови Верховної Ради України «Про перейменування села Кийданці 

Коломийського району Івано-Франківської області». 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про перейменування села Кийданці Коломийського району Івано-

Франківської області» за наслідками розгляду прийняти в цілому. 
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3. Доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду цього питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою В.Безгіну. 

На момент голосування на засіданні присутні 19 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

 ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 16 народних депутатів України; 

«Не брали участі в голосуванні» – 3 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

10. 

СЛУХАЛИ:  інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою В.Безгіна про перейменування села Химчин Косівського 

району Івано-Франківської області. 

Доповідач повідомив присутнім, шо до Верховної Ради України надійшло 

подання Івано-Франківської обласної ради щодо перейменування села Химчин 

Косівського району Івано-Франківської області на село Хімчин.  

На сьогодні село Химчин входить до складу Рожнівської сільської 

територіальної громади та знаходиться на відстані 22 км від районного центру 

міста Косів. На момент ініціювання питання про перейменування село Химчин 

було адміністративним центром Химчинської сільської ради. В селі проживає 

3146 жителів. 

В.Безгін зазначив, що перейменування села Химчин ініційовано його 

жителями з метою усунення розбіжностей при оформленні правовстановлюючих 

документів та повернення історичної назви цьому населеному пункту. 

У формі Химчин населений пункт засвідчено в довідниках адміністративно-

територіального поділу (устрою) України від 1967 р. й дотепер. Протягом 1946-

1962 рр. населений пункт у довідниках адміністративно-територіального поділу 

(устрою) України засвідчено у формі Хімчин. 

Питання про перейменування села Химчин Косівського району Івано-

Франківської області підтримане територіальною громадою на загальних зборах 

громадян, погоджено відповідно до законодавства, розглянуто і схвалено 

Химчинською сільською, Косівською районною та Івано-Франківською обласною 

радами. 

Голова підкомітету В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету підтримати подання Івано-Франківської обласної ради 

щодо перейменування села Химчин Косівського району Івано-Франківської 

області на село Хімчин. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Членами Комітету було взято до відома, що Інститут української мови НАН 

України вважає, що лінгвістично обґрунтованою є назва поселення Химчин, яка 

виникла закономірно на місцевому мовному ґрунті. Населений пункт Химчин 

знаходиться в регіоні, де давнє о (у відкритому складі) змінилося на и в закритому 

складі. 
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Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- підтримати подання Івано-Франківської обласної ради щодо 

перейменування села Химчин Косівського району Івано-Франківської області на 

село Хімчин та доручити народним депутатам України – членам Комітету 

розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови 

Верховної Ради України «Про перейменування села Химчин Косівського району 

Івано-Франківської області»; 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про перейменування села Химчин Косівського району Івано-

Франківської області» прийняти в цілому; 

- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду цього питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою В.Безгіну. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати подання Івано-Франківської обласної ради щодо 

перейменування села Химчин Косівського району Івано-Франківської області на 

село Хімчин та доручити народним депутатам України – членам Комітету 

розробити і внести на розгляд Верховної Ради України проект Постанови 

Верховної Ради України «Про перейменування села Химчин Косівського району 

Івано-Франківської області». 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про перейменування села Химчин Косівського району Івано-

Франківської 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 адміністративно-територіального устрою В.Безгіну. 

На момент голосування на засіданні присутні 19 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

 ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – одноголосно. 

Рішення прийнято. 
 

11. 

СЛУХАЛИ:  інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою В.Безгіна про перейменування села Борщів Львівського 

району Львівської області. 

Доповідач повідомив присутнім, шо до Верховної Ради України надійшло 

подання Львівської обласної ради щодо перейменування села Борщів Львівського 

району Львівської області на село Боршів.  

Село Борщів входить до складу Перемишлянської міської територіальної 

громади та знаходиться на відстані 50 км від міста Львів. На момент ініціювання 

питання про перейменування село Борщів було адміністративним центром Борщівської 

сільської ради Перемишлянського району. В селі проживає понад 1400 осіб. 
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В.Безгін зазначив, що перейменування села Борщів ініційовано його 

жителями у зв’язку з необхідністю усунення розбіжностей у вживанні назви 

населеного пункту на місцевому рівні та відповідно до офіційного обліку. 

Питання про перейменування села Борщів Львівського району Львівської 

області підтримане територіальною громадою на громадських слуханнях, 

погоджено відповідно до законодавства, розглянуто і схвалено Борщівською 

сільською та Львівською обласною радами. 

Голова підкомітету В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету – 

запропонувати Комітету підтримати подання Львівської обласної ради щодо 

перейменування села Борщів Львівського району Львівської області на село Боршів. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Членами Комітету було взято до відома, що Інститут української мови НАН 

України вважає обґрунтованою пропозицію про перейменування села Борщів 

Львівського району Львівської області на село Боршів. За інформацією Інституту, 

словоформа «Боршів» (Borshow) на позначення цього населеного пункту 

з’явилася у 1447 році. В історичних документах 1785-1788, а також 1819-1820 

років згадується назва Borszhów. 
 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- підтримати подання Львівської обласної ради щодо перейменування села 

Борщів Львівського району Львівської області на село Боршів та доручити 

народним депутатам України – членам Комітету розробити і внести на розгляд 

Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про 

перейменування села Борщів Львівського району Львівської області»; 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про перейменування села Борщів Львівського району Львівської 

області» за наслідками розгляду прийняти в цілому; 

- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду цього питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою В.Безгіну. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати подання Львівської обласної ради щодо перейменування села 

Борщів Львівського району Львівської області на село Боршів та доручити 

народним депутатам України – членам Комітету розробити і внести на розгляд 

Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про 

перейменування села Борщів Львівського 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 Борщів Львівського 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 адміністративно-територіального устрою В.Безгіну. 
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На момент голосування на засіданні присутні 19 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

 ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 18 народних депутатів України; 

«Не брав участі в голосуванні» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

12. 

СЛУХАЛИ:  інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою В.Безгіна про перейменування села Латівка Одеського 

району Одеської області. 

Доповідач повідомив присутнім, шо до Верховної Ради України надійшло 

подання Одеської обласної ради щодо перейменування села Латівка Одеського 

району Одеської області на село Котівка.  

Село Латівка входить до складу Усатівської сільської територіальної 

громади та знаходиться на відстані 12 км від міста Одеса. На момент ініціювання 

питання про перейменування село Латівка входило до складу Августівської 

сільської ради. На сьогоднішній день в селі проживає близько 2600 осіб. 

В.Безгін зазначив, що за інформацією Одеської обласної ради, перейменування 

села Латівка ініційовано його жителями з метою відновлення історичної назви цього 

населеного пункту та викликане негативним сприйняттям діючої назви. До 

перейменування відповідно до Постанови Верховної Ради України від 19 травня 

2016 року № 1377-VIII «Про перейменування окремих населених пунктів та 

районів», яка була прийнята згідно з пунктом 8 статті 7 Закону України «Про 

засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», зазначене 

село мало назву «Котовка». За свідченням старожилів, в межах території села Латівка 

раніше знаходились поміщицькі садиби, тому назва «Котовка» походить від 

прізвища пана – Котов. Натомість назва «Латівка» у мешканців села викликає 

негативну асоціацію у зв’язку з однойменною назвою місцевого кладовища. 

Питання про перейменування села Латівка Одеського району Одеської 

області підтримане територіальною громадою на громадських слуханнях, 

погоджено відповідно до законодавства, розглянуто і схвалено Августівською 

сільською та Одеською обласною радами. 

Голова підкомітету В.Безгін поінформував, що підкомітет з питань 

адміністративно-територіального устрою не прийняв рішення щодо даного 

питання і пропонує членам Комітету визначатися з позицією шляхом голосування. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету; Усатівський сільський голова Одеського району Одеської 

області Ю.Маковейчук. 

Членами Комітету було взято до відома, що: 

- Український інститут національної пам’яті заперечує проти 

перейменування села Латівка Одеського району Одеської області на село Котівка. 

На думку Інституту запропонована назва є фактично відновленням назви 

«Котовка», яка містила символіку комуністичного тоталітарного режиму, а тому не 
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узгоджується з вимогою частини десятої статті 5 Закону України «Про географічні 

назви», відповідно до якої забороняється присвоювати географічним об’єктам 

назви, які є іменами або псевдонімами осіб, які обіймали керівні посади у 

комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), вищих органах 

влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та автономних 

радянських республік (крім випадків, пов’язаних з розвитком української науки та 

культури), працювали у радянських органах державної безпеки, назви СРСР, УРСР 

(УСРР), інших союзних радянських республік та похідні від них, а також назви, 

пов’язані з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на 

території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, 

переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті. 

Український інститут національної пам’яті поінформував, що у 1957 році 

згідно з рішенням Одеської обласної ради було створено Котовську сільраду, до 

якої увійшли низка так званих Міжлиманських хуторів, серед яких – хутір Латівка. 

Зазначений населений пункт став адміністративним центром новоствореної 

сільради і був перейменований, як і місцевий колгосп, на честь більшовицького 

діяча Григорія Котовського, на село Котовка; 

- Інститут української мови НАН України підтримує перейменування села 

Латівка на село Котівка. Фахівці Інституту вважають, що з лінгвістичної точки 

зору, назва села Котовка не вказує на його зв'язок із прізвищем радянського діяча, 

інакше назва села мала б вимовлятися як Кото́вка, а не Ко́товка. Крім того, на 

доцільність перейменування села вказують свідчення місцевих жителів та 

негативні асоціації, пов’язані з діючою назвою. 
 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- підтримати подання Одеської обласної ради щодо перейменування села 

Латівка Одеського району Одеської області на село Котівка та доручити народним 

депутатам України – членам Комітету розробити і внести на розгляд Верховної 

Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про перейменування 

села Латівка Одеського району Одеської області». 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про перейменування села Латівка Одеського району Одеської області» 

прийняти в цілому. 

- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду цього питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою В.Безгіну. 

Голова Комітету А.Клочко поставив на голосування вказану пропозицію. 

На момент голосування на засіданні присутні 18 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

 ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 5 народних депутатів України; 

«Проти» – 6 народних депутатів України; 

«Утримались» – 6 народних депутатів України; 

«Не брав участі в голосуванні» – 1 народний депутат України. 

Рішення не прийнято. 
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13. 

СЛУХАЛИ:  інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою В.Безгіна про перейменування села Мокріївка 

Миргородського району Полтавської області. 

Доповідач повідомив присутнім, шо до Верховної Ради України надійшло 

подання Полтавської обласної ради щодо перейменування села Мокріївка 

Миргородського району Полтавської області на село Мокрії.  

Село Мокріївка входить до складу Комишнянської селищної територіальної 

громади та знаходиться на відстані 46 км від районного центру міста Миргород. 

На момент ініціювання питання про перейменування село Мокріївка входило до 

складу Черкащанської сільської ради. В селі проживає близько 140 жителів. 

В.Безгін зазначив, що перейменування села Мокріївка ініційовано 

Черкащанською сільською радою у зв’язку з тим, що при оформленні офіційних 

документів для мешканців цього населеного пункту (свідоцтв про народження, 

паспортів громадян України, технічних паспортів на будівлі тощо) 

використовується назва «Мокрії». У зв’язку з ситуацією, що склалась, жителі 

цього населеного пункту позбавлені можливості укладення цивільно-правових 

угод, оскільки зазначена в документах назва населеного пункту не відповідає 

офіційному обліку адміністративно-територіальних одиниць Полтавської області. 

Питання про перейменування села Мокріївка Миргородського району 

Полтавської області підтримане територіальною громадою на громадських слуханнях, 

погоджено відповідно до законодавства, розглянуто і схвалено Черкащанською 

сільською, Миргородською районною та Полтавською обласною радами. 

Голова підкомітету В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету – запропонувати 

Комітету підтримати подання Полтавської обласної ради щодо перейменування села 

Мокріївка Миргородського району Полтавської області на село Мокрії. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Членами Комітету було взято до відома, що Інститут української мови НАН 

України вважає, що пропонована назва не суперечить засадам українського 

топонімотворення. В історичних джерелах починаючи з середини ХІХ ст. сучасне 

село Мокріївка згадувалося як козачий хутір Миргородського повіту Полтавської 

губернії під назвою «Мокріевъ» (в українській транскрипції – «Мокріїв»). Вказана 

історична назва має спільне із запропонованою («Мокрії») походження та 

відрізняється лише словотвірними засобами. 
 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- підтримати подання Полтавської обласної ради щодо перейменування села 

Мокріївка Миргородського району Полтавської області на село Мокрії та 

доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і внести на 

розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про 

перейменування села Мокріївка Миргородського району Полтавської області»; 
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- рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про перейменування села Мокріївка Миргородського району 

Полтавської області» за наслідками розгляду прийняти в цілому; 

- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду цього питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою В.Безгіну. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати подання Полтавської обласної ради щодо перейменування 

села Мокріївка Миргородського району Полтавської області на село Мокрії та 

доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і внести на 

розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про 

перейменування села Мокріївка Миргородського району Полтавської області». 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про перейменування села Мокріївка Миргородського району 

Полтавської 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 адміністративно-територіального устрою В.Безгіну. 

На момент голосування на засіданні присутні 18 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

 ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 17 народних депутатів України; 

«Утримався» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

14. 

СЛУХАЛИ:  інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою В.Безгіна про перейменування села Зарічне Охтирського 

району Сумської області. 

Доповідач повідомив присутнім, шо до Верховної Ради України надійшло 

подання Сумської обласної ради щодо перейменування села Зарічне Охтирського 

району Сумської області на село Боголюбове.  

Село Зарічне входить до складу Тростянецької міської територіальної 

громади та розташоване на відстані 16 км від районного центру міста Охтирка. В 

селі проживає 84 особи. 

В.Безгін зазначив, що перейменування села Зарічне ініційовано його 

жителями з метою повернення історичної назви населеному пункту. 

Питання про перейменування села Зарічне Охтирського району Сумської 

області підтримане територіальною громадою на загальних зборах громадян, 

погоджено відповідно до законодавства, розглянуто і схвалено Тростянецькою 

міською та Сумською обласною радами. 

Голова підкомітету В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету – запропонувати 

Комітету підтримати подання Сумської обласної ради щодо перейменування села 

Зарічне Охтирського району Сумської області на село Боголюбове. 
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В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Членами Комітету було взято до відома, що Інститут української мови НАН 

України вважає, що перейменування села Зарічне Охтирського району Сумської 

області на село Боголюбове є виправданим, оскільки з моменту заснування в ХVІІ 

ст. та до 1926 року даний населений пункт мав назву «Боголюбово». 
 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- підтримати подання Сумської обласної ради щодо перейменування села 

Зарічне Охтирського району Сумської області на село Боголюбове та доручити 

народним депутатам України – членам Комітету розробити і внести на розгляд 

Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про 

перейменування села Зарічне Охтирського району Сумської області»; 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про перейменування села Зарічне Охтирського району Сумської 

області» за наслідками розгляду прийняти в цілому; 

- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду цього питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою В.Безгіну. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати подання Сумської обласної ради щодо перейменування села 

Зарічне Охтирського району Сумської області на село Боголюбове та доручити 

народним депутатам України – членам Комітету розробити і внести на розгляд 

Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про 

перейменування села Зарічне Охтирського району Сумської області». 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про перейменування села Зарічне Охтирського району Сумської 

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 адміністративно-територіального устрою В.Безгіну. 

На момент голосування на засіданні присутні 18 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

 ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 17 народних депутатів України; 

«Не брав участі в голосуванні» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

15. 

СЛУХАЛИ:  інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою В.Безгіна про перейменування села Зеблози 

Кременецького району Тернопільської області. 
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Доповідач повідомив присутнім, шо до Верховної Ради України надійшло 

подання Тернопільської обласної ради щодо перейменування села Зеблози 

Кременецького району Тернопільської області на село Зеблази.  

Село Зеблози входить до складу Кременецької міської територіальної 

громади та знаходиться на відстані 7 км від районного центру міста Кременець. 

На момент ініціювання питання про перейменування село Зеблози входило до 

складу Чугалівської сільської ради. В селі проживає 131 житель. 

В.Безгін зазначив, що перейменування села Зеблози ініційовано його 

жителями з метою усунення розбіжностей при оформленні правовстановлюючих 

документів та повернення історичної назви цьому населеному пункту. 

Питання про перейменування села Зеблози Кременецького району Тернопільської 

області підтримане територіальною громадою на громадських слуханнях, погоджено 

відповідно до законодавства, розглянуто і схвалено Чугалівською сільською, 

Кременецькою районною та Тернопільською обласною радами. 

Голова підкомітету В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету – запропонувати 

Комітету підтримати подання Тернопільської обласної ради щодо перейменування 

села Зеблози Кременецького району Тернопільської області на село Зеблази. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 

Членами Комітету було взято до відома, що Інститут української мови НАН 

України відзначає, що назва Зеблози на позначення відповідного населеного 

пункту закріпилися в 60-х роках ХХ ст. (див. Тернопільська область. 

Адміністративно-територіальний поділ на 1 квітня 1967 року. – Тернопіль, 1967. 

– С. 28). До того часу зазначене поселення мало назву Зеблази: 1906 р. – хутір 

Зеблазы (Списокъ населенныхъ местъ Волынской губерніи. – Житомиръ, 1960. – 

С. 99), 1946 р. – хутір Зеблази (Українська РСР. Адміністративно-територіальний 

поділ на 1 вересня 1946 року. Видання перше. – К., 1947. – С. 571). З огляду на те 

що форма ойконіма Зеблази є давнішою, порівняно із Зеблози, Інститут вважає 

можливим перейменування села Зеблози на Зеблази. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- підтримати подання Тернопільської обласної ради щодо перейменування 

села Зеблози Кременецького району Тернопільської області на село Зеблази та 

доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і внести на 

розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про 

перейменування села Зеблози Кременецького району Тернопільської області»; 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про перейменування села Зеблози Кременецького району 

Тернопільської області» за наслідками розгляду прийняти в цілому; 

 - доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду цього питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою В.Безгіну. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати подання Тернопільської обласної ради щодо перейменування 

села Зеблози Кременецького району Тернопільської області на село Зеблази та 
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доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і внести на 

розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про 

перейменування села Зеблози Кременецького району Тернопільської області». 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про перейменування села Зеблози Кременецького району 

Тернопільської 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 адміністративно-територіального устрою В.Безгіну. 

На момент голосування на засіданні присутні 18 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

 ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 17 народних депутатів України; 

«Не брав участі в голосуванні» – 1 народний депутат України. 

Рішення прийнято. 

 

16. 

СЛУХАЛИ:  інформацію голови підкомітету з питань адміністративно-

територіального устрою В.Безгіна про перейменування села Поминик Уманського 

району Черкаської області. 

Доповідач повідомив присутнім, шо до Верховної Ради України надійшло 

подання Черкаської обласної ради щодо перейменування села Поминик 

Уманського району Черкаської області на село Калинівка.  

Село Поминик входить до складу Маньківської селищної територіальної громади 

та знаходиться на відстані 20 км від районного центру міста Умань. На момент 

ініціювання питання про перейменування село Поминик було адміністративним 

центром Вікторівської сільської ради. В селі проживає понад 1095 мешканців. 

В.Безгін зазначив, що за інформацією Черкаської обласної ради, перейменування 

села Поминик ініційоване його жителями у зв’язку з негативним сприйняттям діючої 

назви, яка була присвоєна населеному пункту Вікторівка (колишня назва села Поминик) 

відповідно до Постанови Верховної Ради України від 19 травня 2016 року № 1377-VIII 

«Про перейменування 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». У зв’язку з цим, 

пропонується перейменувати село Поминик на село Калинівка. 

Питання про перейменування села Поминик Уманського району Черкаської 

області  підтримане територіальною громадою на загальних зборах громадян, 

погоджено відповідно до законодавства, розглянуто і схвалено Вікторівською 

сільською, Маньківською районною та Черкаською обласною радами. 

Голова підкомітету В.Безгін оголосив пропозицію підкомітету – запропонувати 

Комітету підтримати подання Черкаської обласної ради щодо перейменування села 

Поминик Уманського району Черкаської області на село Калинівка. 

В обговоренні питання взяли участь: присутні народні депутати України 

– члени Комітету. 
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Членами Комітету було взято до відома, що Український інститут 

національної пам’яті не підтримує перейменування села Поминик на село 

Калинівка. Інститут зазначає, що назва «Поминик» є історичною назвою цього 

населеного пункту та унікальною для всієї території України. 

 

Голова Комітету А.Клочко запропонував: 

- підтримати подання Черкаської обласної ради щодо перейменування села 

Поминик Уманського району Черкаської області на село Калинівка та доручити 

народним депутатам України – членам Комітету розробити і внести на розгляд 

Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про 

перейменування села Поминик Уманського району Черкаської області»; 

- рекомендувати Верховній Раді України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про перейменування села Поминик Уманського району Черкаської 

області» прийняти в цілому; 

- доручити виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під 

час розгляду цього питання народному депутату України, голові підкомітету з 

питань адміністративно-територіального устрою В.Безгіну. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати подання Черкаської обласної ради щодо перейменування села 

Поминик Уманського району Черкаської області на село Калинівка та доручити 

народним депутатам України – членам Комітету розробити і внести на розгляд 

Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про 

перейменування села Поминик Уманського району Черкаської області». 

2. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої 

статті 138 Регламенту Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради 

України «Про перейменування села Поминик Уманського району Черкаської 

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 адміністративно-територіального устрою В.Безгіну. 

На момент голосування на засіданні присутні 18 народних депутатів 

України – членів Комітету. 

 ГОЛОСУВАЛИ:  

«За» – 16 народних депутатів України; 

«Утримались» – 2 народні депутати України. 

Рішення прийнято. 

 

 

 

Голова Комітету                       ______________            А.КЛОЧКО 

 
 

Секретар Комітету                  ______________   Д.ІСАЄНКО 
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ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, 

РОЗГЛЯНУТІ НА ЗАСІДАННІ КОМІТЕТУ 

 

3 лютого 2021 року 

 

І. Законопроекти, з опрацювання яких Комітет визначено головним 

1. Проект Закону про внесення змін до статті 91 Закону України «Про 

державну службу» (реєстр. № 3489, друге читання).  

2. Проект Закону про Загальнодержавну цільову програму передачі 

гуртожитків у власність територіальних громад на 2021 рік (реєстр. № 4325,  КМУ, 

Д.Шмигаль). 

3. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 

Національного військового меморіального кладовища (реєстр. № 4225, КМУ, 

Д.Шмигаль). 

ІІ. Питання адміністративно-територіального устрою 

4. Про перейменування селища міського типу Новгородське Бахмутського 

району Донецької області. 

5. Про перейменування села Старий Чорторийськ Камінь-Каширського 

району Волинської області. 

6. Про перейменування села Кринички Житомирського району 

Житомирської області. 

7. Про перейменування села Болгарка Бердянського району Запорізької 

області. 

8. Про перейменування села Брустурів Косівського району Івано-

Франківської області. 

9. Про перейменування села Кийданці Коломийського району Івано-

Франківської області. 

10. Про перейменування села Химчин Косівського району Івано-

Франківської області. 

11. Про перейменування села Борщів Львівського району Львівської 

області. 

12. Про перейменування села Латівка Одеського району Одеської області. 

13. Про перейменування села Мокріївка Миргородського району 

Полтавської області. 

14. Про перейменування села Зарічне Охтирського району Сумської області. 

15. Про перейменування села Зеблози Кременецького району 

Тернопільської області. 

16. Про перейменування села Поминик Уманського району Черкаської 

області. 

ІІІ. Різне 


