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Про перейменування Володимир-Волинського району Волинської області

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 
регіонального розвитку та містобудування розглянув на своєму засіданні 
29 червня 2022 року подання Волинської обласної ради щодо перейменування 
Володимир-Волинського району Волинської області на Володимирський район.

Питання про перейменування Володимир-Волинського району Волинської 
області ініційоване Володимир-Волинською районною радою з метою 
приведення найменування Володимир-Волинського району у відповідність до 
найменування адміністративного центру вказаного району – міста Володимир.

Так, Постановою Верховної Ради України «Про утворення та ліквідацію 
районів» № 807-ІХ від 17 липня 2020 року у Волинській області, зокрема, 
утворено Володимир-Волинський район з адміністративним центром у місті 
Володимир-Волинський.

Відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про перейменування 
міста Володимир-Волинський Володимир-Волинського району Волинської 
області» № 1959-IX від 15 грудня 2021 року місто Володимир-Волинський 
перейменовано на місто Володимир.

Комітет відзначає, що згідно з частиною сьомою статті 5 Закону України 
«Про географічні назви» назви адміністративно-територіальних одиниць, як 
правило, повинні бути похідними від найменування тих адміністративних 
одиниць, які є їх адміністративними центрами, або географічного чи історичного 
найменування тієї частини території, де розташовані ці адміністративно-
територіальні одиниці.

Питання про перейменування Володимир-Волинського району Волинської 
області погоджено відповідно до законодавства Володимир-Волинською 
районною та Волинською обласною радами.

Заслухавши інформацію підкомітету з питань адміністративно-
територіального устрою та місцевого самоврядування, з’ясувавши позицію 



народних депутатів України – членів Комітету та всебічно обговоривши питання, 
Комітет  ухвалив:

1. Підтримати подання Волинської обласної ради щодо перейменування 
Володимир-Волинського району Волинської області на Володимирський район 
та доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і внести 
на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України 
«Про перейменування Володимир-Волинського 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 Володимир-Волинського 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 та місцевого самоврядування 
В.Безгіну.
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