ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рішення Знам’янської міської ради сьомого скликання

«Про перейменування об’єктів топоніміки м. Знам’янка»
4

1.
Характеристика стану речей в галузі, яку врегульовує це рішення: відповідно
до рішення топонімічної комісії від 10.05.2016 року, з метою вивчення громадської думки,
, протягом травня-червня необхідно було провести збори громадян вулиць Калинової,
Зоряної, Станційної, Холодноярської, Михайла Грушевського та провулку Чумацький
Шлях щодо їх перейменування та розглянути результати. Враховуючи проведення звітновиборчих зборів громадян, відповідні збори, за участю голови топонімічної комісії
Н.Клименко, секретаря комісії Н.Брунцвік, голови ОСББ «Інтернаціональна,10/12»
В.Романової, були проведені на частині зазначених вулиць. За результатами обговорення,
мешканці:
підтримали питання перейменування вулиці Холодноярської на вулицю Церковну (
повернення історичної назви підтриали 86 зі 111 мешканців, що проживають на даній
вулиці і мають право голосу);
провулку Чумацький Шлях на провулок Надії ( рішення підтримали 18 з 30 мешканців
провулку).
Поряд з тим, мешканцями квартального комітету №7, до меж якого входить вулиця
Калинова, не підтримано перейменування вулиці Калинової на вулицю імені Володимира
Висоцького. Мешканцями вулиці Станційної не підтримано перейменування вулиці на
вулицю Сергія Капелюхи. Збори по вулиці Зоряній не проводилися у зв’язку з тим, що
існуюча назва вулиці Калинової не може бути присвоєна іншій вулиці. Під час
обговорення питання перейменування вулиці Михайла Грушевського членами комісії
було одноголосно підтримана пропозиція щодо присвоєння назви вулиці Покровська
одній з новостворених вулиць міста.
З метою увічнення пам’яті загиблого в АТО, Почесного громадянина міста Знам’янка
Сергія Капелюхи, більш грунтовного та всебічного вивчення громадської думки, прийнято
розпорядження міського голови від 05.07.2016року №23 щодо проведення громадського
обговорення по питанню перейменування вулиці Станційної на вулицю Сергія Капелюхи.
Яке буде тривати два місяці, після чого, питання буде розглянуто повторно.
За період з 10.05.2016 по 14.06.2016 року надійшла колективна заява мешканців вулиці
Михайла Старицького щодо перейменування вулиці на честь загиблого в зоні проведення
АТО мешканця вулиці Дмитра Єфремова. Зібрано 78 підписів на підтримку
перейменування. Враховуючи думку мешканців вулиці Михайла Старицького, на розгляд
виконавчого комітету було винесено питання погодження перейменування вулиці
Михайла Старицького на вулицю Дмитра Євремова.
Відповідно до розпорядження міського голови «Про перейменування вулиць та
провулків в місті Знам’янка», були перейменовані провулок Халутріна та вулиця
Суворова, а відповідна вулиця та провулок не були перейменовані. Враховуючи вимоги
Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»
та присвоєння назв одноіменних вулицям і провулкам, пропонується перейменувати
вулицю Халтуріна на вулицю Левка Мацієвича, провулок Суворова на провулок Григорія
Сковороди.
Відповідно до опитування, проведеного серед мешканців вулиці та провулку
Жуковського, було запропоновано перейменувати їх на вулицю та провулок Вишневий. 19
травня 2016 року відповідно до розпорядження голови ОДА №216-р «Про виконання
Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного
(нацистського) тоталітарних режимів та заборону Пропаганди їхньої символіки»,
перейменовано у м. Знам»янка вул. Жуковського на вул. Вишнева та пров. Жуковського

на пров. Вишневий. На сьогоднішній день має місце дублювання назви вулиця Вишнева (
їх в місті дві). Враховуючи вищезазначене, пропонується перейменувати вулицю Вишневу
на вулицю Другу Вишневу.
04 серпня 2016 року прийнято відповідне рішення виконавчого комітету
Знам’янської міської ради.
2. Потреба і мета прийняття рішення: перейменування об’єктів топоніміки міста
3. Прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та юридичні наслідки
прийняття рішення: врахування думки мешканців, увічнення пам’яті про
загиблого знам’янчанина Д.Єфремова, уникнення дублювання назв, позбавлення
об’єктів топоніміки міста символіки комуністичного та націонал-соціалістичного
(нацистського) тоталітарних режимів
4. Механізм виконання рішення: прийняття даного рішення.
5. Порівняльна таблиця змін (у випадку, якщо проектом рішення пропонується
внести зміни до існуючого рішення ради): не потребує.
6. Дата оприлюднення проекту рішення та назва ЗМІ, електронного видання,
або іншого місця оприлюднення: 25 серпня 2016, сайт Знам’янської міської ради.
7. Дата, підпис та ПІБ суб’єкту подання проекту рішення:

25.08.2016

начальник відділу забезпечення
діяльності міської ради Н.Брунцвік

8. Дата отримання проекту рішення тап пояснювальної записки, що засвідчена
підписом секретаря міської ради та печаткою «Для документів»

.2016

Н.Клименко

ПРОЕКТ
________________сесія Знам’янської міської ради
сьомого скликання
РІШЕННЯ
від

2016 року

№
м. Знам’янка

Про перейменування об’єктів
топоніміки м. Знам’янка
Відповідно до звернення політичних партій та мешканців міста, на виконання
Указу Президента України «Про деякі заходи щодо унормування питань опису, порядку
використання і захисту державних символів України від 23.08.2014р №667/2014», Законів
України «Про географічні назви», «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права
власності імен (псевдонімів) фізичних осбі, ювілейних та святкових дат, назв і дат
історичних подій», постанови Кабінету Міністрів України від 24.10.2012р. №989 «Про
затвердження порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань про
присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені,
об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних
осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», беручи до уваги
рекомендації Українського інституту національної пам’яті, пропозиції топономічної
комісії та рішення виконавчого комітету Знам’янської міської ради від 04 серпня 2016
року, керуючись 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 об’єкти топоніміки згідно з додатком.
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. Відділу архітектури та містобудування УМА та ЖКГ Знам’янської міської ради:
внести відповідні зміни до рішення міської ради від 25.06.2009 р. №1015 «Про
узгодження назв вулиць, провулків, проспектів міста Знам’янки;
- під час підготовки проектів рішень міської ради «Про присвоєння назв об’єктам
топоніміки міста Знам’янки» враховувати вимоги положень Закону України «Про
засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського)
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», а також
думку мешканців міста щодо присвоєння вулицям та провулкам міста назв
«Покровська», «Володимира Висоцького», «Покрови Пресвятої Богородиці»,
«Покрови», «Холодноярська».
4. Управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства
Знам’янської міської ради (нач. Н.Купріянова) до 01.12.2016 року розробити та
здійснити заходи щодо заміни показчиків назв вулиць.
-

5. Відділу забезпечення діяльності міської ради (нач. Н.Брунцвік): направити
розпорядження до Центру надання адміністративних послуг, державному та
приватним нотаріусам, КП «Бюро технічної інвентаризації», відділу земельних
питань Знам’янської міської ради, відділу архітектури та містобудування,
Знам’янської ОДПІ.
6. Відділу інформаційної діяльності та зв’язків з громадськістю, газеті «Знам’янські
вісті» забезпечити оприлюднення даного розпорядження на офіційному веб-сайті
міської ради та у газеті Знам’янської міської ради «Знам’янські вісті».
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань
депутатської діяльності, регламенту, етики та гласності (гол. Л.Семиніна).

Міський голова

С.Філіпенко
Додаток до
рішення міської ради
від «____»___________2016 року №_____

Перелік об’єктів топоніміки м. Знам’янка, що перейменовуються
№
з/п
1
2
3
4
5

Існуюча назва об’єкта топоніміки
вулиця Холодноярська
вулиця Михайла Старицького
вулиця Халтуріна
провулок Чумацький Шлях
провулок Суворова

Секретар міської ради

Нова назва
вулиця Церковна
вулиця Дмитра Єфремова
вулиця Левка Мацієвича
провулок Надії
провулок Григорія Сковороди

Н.Клименко

