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ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

В И С Н О В О К

на проект Закону України про внесення змін до Закону України «Про 
географічні назви» щодо деколонізації топонімії та впорядкування 
використання географічних назв у населених пунктах України 
(реєстр. № 7253), підготовлений до повторного другого читання 

Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 
регіонального розвитку та містобудування на виконання доручення Верховної 
Ради України розглянув на своєму засіданні 15 березня 2023 року 
(Протокол № 114) підготовлений до повторного другого читання проект Закону 
України про внесення змін до Закону України «Про географічні назви» щодо 
деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у 
населених пунктах України (реєстр. № 7253 від 05.04.2022), повернутий 
Верховною Радою України 23 лютого 2023 року для доопрацювання та внесення 
на повторне друге читання (Постанова Верховної Ради України № 2934-IX).

До розгляду зазначеного проекту Закону в повторному другому читанні 
підготовлено порівняльну таблицю, що містить 59 пропозицій та поправок від 
31 народного депутата України, з яких Комітетом пропонується врахувати 
14 пропозицій (№№ 7, 12, 15, 20, 22, 23, 31, 40, 43, 44, 46, 47, 50, 52),  врахувати 
редакційно 12 пропозицій (№№ 1, 2, 4, 9, 10, 19, 21, 32, 39, 41, 45, 49), врахувати 
частково 13 пропозицій (№№ 3, 6, 8, 11, 33, 34, 38, 42, 55–59), відхилити 20 
пропозицій (№№ 5, 13, 14, 16–18, 24–30, 35–37, 48, 51, 53, 54).

За наслідками розгляду поправок і пропозицій суб’єктів права 
законодавчої ініціативи доопрацьованим законопроектом пропонується на 
законодавчому рівні закріпити правові засади засудження російської імперської 
політики в Україні, встановити правові основи заборони пропаганди російської 
імперської політики, використання її символіки, визначити порядок 
деколонізації топонімії. 

Доопрацьованим законопроектом також передбачено внесення змін до 
законів України «Про географічні назви», «Про політичні партії в Україні», «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 
громадських формувань», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг», 
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«Про місцеві державні адміністрації», «Про інформацію», «Про громадські 
об’єднання», «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності 
імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 
історичних подій», «Про засудження комуністичного та націонал-
соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 
пропаганди їхньої символіки», «Про правовий статус та вшанування пам’яті 
борців за незалежність у ХХ столітті».

Заслухавши інформацію підкомітету з питань адміністративно-
територіального устрою та місцевого самоврядування, з’ясувавши позицію 
народних депутатів України – членів Комітету та всебічно обговоривши питання, 
керуючись пунктами 5, 6 частини першої статті 16 Закону України «Про комітети 
Верховної Ради України», Комітет ухвалив висновок:

рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 3 частини 
першої статті 123 Регламенту Верховної Ради України, підготовлений до 
повторного другого читання проект Закону України про внесення змін до Закону 
України «Про географічні назви» щодо деколонізації топонімії та впорядкування 
використання географічних назв у населених пунктах України (реєстр. № 7253) 
прийняти в другому читанні та в цілому;

у разі прийняття законопроекту в другому читанні та в цілому 
запропонувати Верховній Раді України доручити Комітету з питань організації 
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та 
містобудування при підготовці тексту Закону на підпис Голові Верховної Ради 
України здійснити спільно з Головним юридичним управлінням Апарату 
Верховної Ради України його техніко-юридичне доопрацювання;

визначити доповідачем від Комітету при розгляді цього питання на 
пленарному засіданні Верховної Ради України народного депутата України, 
Першого заступника Голови Комітету Р.Лозинського.

Голова Комітету                                                                          О.ШУЛЯК


