
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 
 

Розпорядження 
 

від     5 липня   2016 р.                                             №23 
 

м. Знам`янка 
 

Про проведення  громадського обговорення  

по перейменуванню вулиці Станційної  

на вулицю Сергія Капелюхи 

 

 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 місцеве самоврядування в Україні», «Про 

географічні назви», «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності  

назв та  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 протокол засідання топонімічної комісії від 22.06.2016 року, з метою 

увічнення пам’яті про загиблого знам’янчанина - Почесного громадянина міста 

Знам’янки Капелюхи Сергія Вікторовича, керуючись ст. 42 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”: 

 

1. Організувати громадське обговорення пропозиції по перейменуванню назви 

вулиці Станційної  на вулицю Сергія Капелюхи. 

2. Громадське обговорення провести протягом двох місяців з моменту 

оприлюднення даного розпорядження. 

3. Відповідальною особою за проведення громадського обговорення  та 

оприлюднення результатів призначити секретаря міської ради, голову 

топонімічної комісії Клименко Наталію Миколаївну, телефон для консультацій 

7-40-09. 

4. Громадське обговорення провести шляхом направлення пропозицій на поштову 

адресу виконавчого комітету Знам’янської міської ради: 27400, м.Знам’янка, 

вул. Михайла Грушевського, 19 (Жовтнева) або електрону адресу відділу по 

обслуговуванню ради  zn-rada@zn_rada.gov.ua. Пропозиції надаються із 

зазначенням прізвища та адреси особи, яка її пропонує. 

5. Після закінчення строку обговорення протягом 14 днів топонімічній комісії 

провести узагальнення пропозицій, що надійшли під час обговорення і 

оприлюднити їх на веб-сайті Знам’янської  міської ради та міській газеті 

«Знам’янські вісті». 

6. За результатами розгляду питання, після проведення обговорення, виконавчий 

комітет Знам’янської міської ради приймає рішення щодо внесення на   розгляд 

сесії міської ради питання перейменування вулиці та подає необхідні 

документи. 

7. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря міської 

ради Н.Клименко. 

 

Міський голова    С.Філіпенко 

mailto:zn-rada@zn_rada.gov.ua

