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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

В И С Н О В О К

про перейменування селища міського типу Славське Стрийського району 
Львівської області

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 
регіонального розвитку та містобудування розглянув на своєму засіданні 12 
січня 2023 року подання Львівської обласної ради щодо перейменування селища 
міського типу Славське Стрийського району Львівської області на селище 
міського типу Славсько.

Селище міського типу Славське є адміністративним центром Славської 
селищної територіальної громади. На сьогоднішній день в населеному пункті 
проживає близько 3200 мешканців. 

Перейменування селища міського типу Славське ініційовано Славською 
селищною радою Стрийського району Львівської області з метою повернення 
населеному пункту його історичної назви «Славсько».

Відповідно до матеріалів, наданих Львівською обласною радою, вказаний 
населений пункт вперше було згадано в письмових джерелах як «Славсько». 
Дана назва має глибокі історичні корені і її використання з XV ст. і впродовж 
наступних століть засвідчено низкою документів (1483 – Akta Grodzkie i Ziemskie 
z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z archiwum tak zwanego Bernardyńskiego we 
Lwowie. Lwów, 1903. T. 18, s. 259; Купчинська З.О. Стратиграфія архаїчної 
ойконімії України: монографія. Львів: Наукове товариство імені Шевченка, 2016. 
1278 с.; 56 картосхем). Теперішня лінгвістична форма назви населеного пункту 
«Славське» з’явилася в радянський період.

Інститут краєзнавства ім. І.Крип’якевича НАН України підтримує 
перейменування та відзначає, що відстоюючи назву Славсько, громада селища 
відмовляється від штучно нав’язаної форми Славське, що утвердилася за 
радянської влади («Українська РСР: Адміністративно-територіальний поділ» 
(1947), і повертає автентичну історично поширену в Галичині модель назв із 
закінченням на -сько.

Питання про перейменування селища міського типу Славське Стрийського 
району Львівської області підтримане територіальною громадою на громадських 
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слуханнях, погоджено відповідно до законодавства Славською селищною та 
Львівською обласною радами.

Заслухавши інформацію підкомітету з питань адміністративно-
територіального устрою та місцевого самоврядування, з’ясувавши позицію 
народних депутатів України – членів Комітету та обговоривши питання, Комітет  
ухвалив висновок підтримати подання Львівської обласної ради щодо 
перейменування селища міського типу Славське Стрийського району Львівської 
області на селище міського типу Славсько.

Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 29 частини 
першої статті 85 Конституції України проект Постанови Верховної Ради України 
«Про перейменування селища міського типу Славське Стрийського району 
Львівської області» прийняти в цілому.

Виступити на пленарному засіданні Верховної Ради України під час 
розгляду цього питання Комітет доручив народному депутату України, голові 
підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого 
самоврядування В.Безгіну.

Голова Комітету                                                                          О.ШУЛЯК


