ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики
та місцевого самоврядування
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державних адміністрацій

Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва,
регіональної політики та місцевого самоврядування інформує, що на своєму
засіданні 5 жовтня 20і 6 року Комітет заслухав інформацію Управління по
зв’язках з місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування
Апарату Верховної Ради України щодо перейменування місцевих рад та
адміністративно-територіальних одиниць у зв’язку з приведенням їх назв у
відповідність із вимогами Закону України «Про засудження комуністичного та
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та
заборону пропаганди їхньої символіки».
За даними Управління, станом на 5 жовтня поточного року відповідно до
постанов Верховної Ради України про перейменування деяких населених пунктів
і районів у зв’язку з декомунізацією до електронного довідника «Україна.
Адміністративно-територіальний устрій» внесено дані про нові назви
78 місцевих рад, з них: 45 - сільські, Ю - селищні, 9 - міські, Ю - районні та
4 - районні у містах ради.
Враховуючи вказану динаміку перейменування місцевих рад, Комітет
вирішив звернутись до голів обласних рад та голів обласних державних
адміністрацій із роз’ясненням щодо підстав та порядку зміни найменувань
органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади.
Відповідно до частини першої статті Ю Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» сільські, селищні, міські ради є органами місцевого
самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та
здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого
самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами.
Згідно з частиною третьою статті І Закону України «Про місцеві державні
адміністрації» місцева державна адміністрація в межах своїх повноважень
здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративнотериторіальної одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані їй
відповідною радою.
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Конституційний Суд України у Рішенні від ІЗ липня 2001 року
№ 11-рп/2001 (справа про адміністративно-територіальний устрій) визначив, що
адміністративно-територіальна одиниця - це компактна частина єдиної
території України, що є просторовою основою для організації і діяльності
органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
З огляду на зазначене, а також враховуючи, що найменування органу
місцевого самоврядування, місцевої державної адміністрації зазвичай є
похідними від власного найменування відповідного населеного пункту
(адміністративного центру), закЬномІрно, що перейменування населеного
пункту, зокрема, на виконання вимог Закону України «Про засудження
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних
режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», є підставою для
зміни найменування відповідного органу.
Крім того, відповідно, до частини першої статті 16 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», частини першої статті 4 Закону України
«Про місцеві державні адміністрації» органи місцевого самоврядування та
місцеві державні адміністрації є юридичними особами.
Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб,
регулює Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань» (далі - Закон). Дія Закону
поширюється на державну реєстрацію всіх юридичних осіб незалежно від
організаційно-правової форми, форми власності та підпорядкування (частина
перша статті 3).
Згідно з частиною третьою статті 9 Закону в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі Єдиний державний реєстр) містяться, зокрема, такі відомості щодо державних
органів і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб: найменування
юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності), та місцезнаходження
юридичної особи.
З огляду на зазначене, перейменування населеного пункту, району у
зв’язку з приведенням їх назв у відповідність із вимогами Закону України «Про
засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського)
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» є
підставою для державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному
державному реєстрі про відповідні органи місцевого самоврядування та місцеві
державні адміністрації як юридичних осіб.
Порядок внесення , змін до відомостей Єдиного державного реєстру
регламентується Законом, а також Порядком державної реєстрації юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу
юридичної особи, затвердженим, наказом Міністерства юстиції України від 9
лютого 2016 року № 359/5 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9
лютого 2016 року за № 200/28330).
Перелік документів, які подаються для державної реєстрації змін до
відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у
тому числі змін до установчих документів юридичної особи, встановлений
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статтею 17 Закону. Так, згідно з частиною другою цієї статті для державної
реєстрації створення, припинення юридичної особи - місцевої ради, виконавчого
комітету місцевої ради, а також змін до відомостей про неї подається заява про
державну реєстрацію створення, припинення юридичної особи, внесення змін до
відомостей про неї. Для державної реєстрації створення, припинення юридичної
особи - виконавчого органу місцевої ради (крім виконавчого комітету), а також
змін до відомостей про неї подається заява про державну реєстрацію створення,
припинення юридичної особи, внесення змін до відомостей про неї, а також акт
місцевої ради про створення, припинення виконавчого органу, акт сільського,
селищного, міського голови про призначення керівника такого органу.
Інформуємо, що у разі подання документів для державної реєстрації
створення органу місцевого самоврядування заявником є керівник органу
місцевого самоврядування або уповноважена ним особа. У такому випадку
суб’єктами державної реєстрації є виконавчі органи сільських, селищних та
міських рад, Київська та Севастопольська міські, районні, районні у містах Києві
та Севастополі державні адміністрації, нотаріуси, акредитовані суб’єкти (пункти
8 та 14 частини першої статті 1 Закону).
При цьому звертаємо увагу, що згідно з частиною четвертою етапі 6
Закону державному реєстратору забороняється проводити реєстраційні дії щодо
суб’єкта державної реєстрації, з яким державний реєстратор перебуває у
трудових відносинах або засновником (учасником) якого він є. У такому разі
державна реєстрація проводиться іншим державним реєстратором.
Щодо порядку внесення змін до електронного довідника «Україна.
Адміністративно-територіальний устрій» (далі - Електронний довідник), що
розміщується на офіційному веб-портаяі Верховної Ради України, у зв’язку з
перейменуванням місцевої ради інформуємо про таке.
З огляду на чинне нормативно-правове регулювання, необхідною умовою
для внесення змін до Електронного довідника є отримання Верховною Радою
України рішення органу місцевого самоврядування про перейменування
останнього. Інформація про зміну найменування місцевої ради публікується у
бюлетені «Відомості Верховної Ради України» з наступним внесенням
відповідних даних до Електронного довідника.
Повідомляємо, що ведення Електронного довідника здійснює Управління
по зв’язках з місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування
Апарату Верховної Ради України.
Просимо довести викладену вище інформацію Комітету Верховної Ради
України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування до відання органів місцевого самоврядування та районних
державних адміністрацій відповідної області.
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