
ПРОЄКТ 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 

 
Про внесення подання до Верховної Ради України щодо перейменування 

села Ромодан Лубенського району Полтавської області 

 
Керуючись пунктом 26 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтями 7, 8 Закону України «Про географічні назви», 
пунктом 12 Положення про порядок вирішення питань адміністративно-територіального 
устрою Української РСР, затвердженого Указом Президії Верховної Ради Української РСР 
від 12 березня 1981 року № 1654 - Х, враховуючи рішення Лубенської районної ради від 
19 грудня 2019 року «Про перейменування населеного пункту», рішення Новооріхівської 
сільської ради Лубенського району 
від 20 вересня 2019 року «Про зміну назви населеного пункту», з метою повернення 
історичної назви населеного пункту,  
 

ОБЛАСНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Звернутися до Верховної Ради України з поданням щодо перейменування 

населеного пункту Лубенського району Полтавської області із села Ромодан 
на село Левко-Ромодан, що додається на 1 аркуші. 
 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної 
ради з питань забезпечення правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, 
забезпечення прав і потреб військових та учасників бойових дій. 
 

 

 

        ГОЛОВА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ О.Ю. БІЛЕНЬКИЙ 
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Додаток  

до рішення пленарного засідання сесії 

обласної ради  

сьомого скликання 

2020 №  

 

 

ПОДАННЯ 

до Верховної Ради України щодо перейменування 

 населеного пункту Лубенського району Полтавської області 

із села Ромодан на село Левко-Ромодан 

 

Керуючись пунктом 26 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтями 7, 8 Закону України «Про географічні назви», 

пунктом 12 Положення про порядок вирішення питань адміністративно-

територіального устрою Української РСР, затвердженого Указом Президії 

Верховної Ради Української РСР від 12 березня 1981 року  

№ 1654 - Х, враховуючи рішення Лубенської районної ради від 19 грудня 

2019 року «Про перейменування населеного пункту», рішення Новооріхівської 

сільської ради Лубенського району від 20 вересня 2019 року «Про зміну назви 

населеного пункту», Полтавська обласна рада звертається з проханням 

перейменувати село Ромодан на село Левко-Ромодан Лубенського району 

Полтавської області з метою повернення історичної назви населеного пункту та 

уникнення можливої плутанини, у зв’язку з тотожністю назви довколишнього 

населеного пункту, а також внести відповідні зміни до реєстру Верховної Ради 

України про адміністративно-територіальний устрій України. 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про внесення подання до Верховної Ради України 

щодо перейменування села Ромодан Лубенського району 

Полтавської області» 

 

Розробник проєкту рішення: виконавчий апарат обласної ради. Проєкт рішення 

не є нормативно-правовим актом. 

 

Мета: повернення історичної назви населеного пункту. 

 

1. Підстава розроблення проєкту рішення 

 

До обласної ради надійшли документи від Новооріхівської сільської ради 

Лубенського району Полтавської області, Лубенської районної ради 

Полтавської області з проханням розглянути на пленарному засіданні сесії 

Полтавської обласної ради питання щодо перейменування села Ромодан 

Лубенського району Полтавської області. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Підтримка ініціативи Новооріхівської сільської ради Лубенського району 

Полтавської області щодо перейменування села Ромодан Лубенського району 

Полтавської області. 

 

3. Суть проєкту рішення 

 

Проєктом рішення пропонується звернутися до Верховної Ради України з 

поданням щодо перейменування населеного пункту Лубенського району 

Полтавської області із села Ромодан на село Левко-Ромодан. 

 

4. Правові аспекти: 

 

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;  

- Закон України «Про географічні назви»; 

- Положення про порядок вирішення питань адміністративно-

територіального устрою Української РСР, затвердженого Указом Президії 

Верховної Ради Української РСР від 12 березня 1981 року № 1654 - Х. 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

 

Реалізація запропонованого проєкту рішення обласної ради не потребує 

залучення коштів обласного бюджету. 
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6. Позиція заінтересованих осіб/органів/сторін 

  

Ініціатива Новооріхівської сільської ради Лубенського району 

Полтавської області щодо перейменування села Ромодан Лубенського району 

Полтавської області підтримана рішенням Лубенської районної ради  

від 19 грудня 2019 року «Про перейменування населеного пункту». 

 

7. Громадське обговорення 

 

На виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» проєкт рішення підлягає опублікуванню на офіційному веб-сайті 

Полтавської обласної ради, що забезпечує ознайомлення громадськості з його 

змістом. 

 

8. Запобігання корупції 

 

У проєкті рішення відсутні правила і процедури, які можуть містити 

ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з 

корупцією. 

 

9. Прогноз результатів та впливу 

 

Прийняття проєкту рішення «Про внесення подання до Верховної Ради 

України щодо перейменування села Ромодан Лубенського району Полтавської 

області» дасть змогу направити відповідне подання до Верховної Ради України.  

 

 

 

Заступник керуючого справами – 

начальник відділу організаційного  

забезпечення діяльності ради 

виконавчого апарату обласної ради В.І. Глушко 


