
 

ПРОЕКТ  
 

Вісімдесята сесія Знам’янської міської ради 

 шостого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від         вересня 2015 року             № 

м. Знам’янка 

 

 

 

Про перейменування вулиць 

в м. Знам’янка 

  

Зважаючи на звернення громадських організацій та окремих громадян, на 

виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», 

враховуючи результати проведеного громадського обговорення та висновки топонімічної 

комісії, у відповідності до Закону України «Про присвоєння юридичним особам та 

об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, 

назв і дат історичних подій», керуючись п.41 ст.26 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", міська рада 

 

В и р і ш и л а: 
 

1. Перейменувати у місті Знам’янка: 

 вулицю Леніна у вулицю Центральну; 

 вулицю Ворошилова у вулицю Переможців; 

 вулицю 30 років ВЛКСМ у вулицю Деповську; 

 вулицю Дзержинського у вулицю В’ячеслава Черновола; 

 провулок Дзержинського у провулок В’ячеслава Черновола. 

2. Зміну картографічних матеріалів і реєстраційних документів на об’єкти 

нерухомого майна підприємствам, установам і організаціям, які знаходяться на цих 

вулицях та провулках, а також мешканцям, які проживають на цих вулицях та 

провулках, провести за необхідністю. 

3. Управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 

Знам’янської міської ради (нач. Л.Лаптєва) до 01.12.2015 року розробити та 

здійснити заходи щодо заміни показчиків назв вулиць. 

4. Відділу по обслуговуванню ради Знам’янської міської ради (нач. Н.Брунцвік): 

направити рішення до Державної реєстраційної служби Знам’янського 

міськрайонного управління юстиції, державному та приватним нотаріусам, КП 

«Бюро технічної інвентаризації», відділу земельних питань Знам’янської міської 

ради, Знам’янської ОДПІ. 

5. Відділу інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю (нач. В.Загородня), 

головному редактору газети «Знам’янські вісті» Н.Коленченко забезпечити 

оприлюднення даного рішення на офіційному веб-сайті міської ради та у газеті 

Знам’янської міської ради «Знам’янські вісті». 

6. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань 

депутатської діяльності, регламенту, етики та гласності (гол. О.Смик). 
 

  Міський голова     І.Крижановський 

 

 


