ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
17 червня 2022 року

с. Гора

№ 50

Про проведення громадських обговорень
З метою зменшення інформаційного та культурологічного впливу
московського наративу на світогляд жителів Гірської сільської територіальної
громади,
створення
передумов
для
унеможливлення
агітаційнопропагандистської діяльності вороже налаштованих до України осіб,
деколонізації топоніміки, впорядкування назви вулиць на території Гірської
сільської територіальної громади, у якій використано ім’я або псевдоніми осіб,
які обіймали керівні посади в комуністичній партії (посаду секретаря районного
комітету і вище), вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших
союзних або автономних радянських республік, працювали в радянських органах
державної безпеки, а також назви СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або
автономних радянських республік та похідні від них, назви, пов’язані з
діяльністю комуністичної партії (включаючи партійні з’їзди), річницями
Жовтневого перевороту 25 жовтня (7 листопада) 1917 року, встановленням
радянської влади на території України або в окремих адміністративнотериторіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність
України у XX столітті (крім назв, пов’язаних з опором та вигнанням нацистських
окупантів з України або з розвитком української науки та культури), враховуючи
лист Київської обласної військової адміністрації від 22 квітня 2022 року №
1580/08/15.1-2022 та протокол засідання постійної комісії з питань комунальної
власності, житлової політики, комунального господарства, транспорту,
енергозбереження та благоустрою Гірської сільської ради від 16 травня 2022
року № 21, відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану»,
Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення
воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження
Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24
лютого 2022 року № 2102-IX, підпункту «є» пункту 4 частини першої статті 1,
частини шостої статті 7 Закону України «Про засудження комуністичного та
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та
заборону пропаганди їхньої символіки», статті 22 Закону України «Про
регулювання містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України
від 25 травня 2011 року № 559 «Про містобудівний кадастр», постанови Кабінету
Міністрів України від 24 жовтня 2012 року № 989 «Про затвердження Порядку

проведення громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння
юридичним особам та об’єктам права власності, які належать фізичним особам,
імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат
історичних подій», керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Провести протягом трьох місяців громадські обговорення пропозицій
щодо присвоєння вулицям на території Гірської сільської територіальної
громади:
село Гора
Існуюча назва
Наявні пропозиції нової назви
1.
Пушкіна
Гірських добровольців, Героїв
Маріуполя, Мирослава Скорика
2.
Толстого
Шовковична, Руднівська (або не
змінювати)
3.
Мічуріна
Соборна, Небесної Сотні
4.
Гоголя
Княгині
Ольги
(або
не
змінювати)
5.
Тургенєва
Олеся Гончара
6.
Лермонтова
О. Довженка
7.
Гагаріна
В. Стуса
8.
8-го Березня
Незалежності
(або
не
змінювати)
село Мартусвка
Існуюча назва
Наявні пропозиції нової назви
1.
8-го Березня
Сонячна, Світла
2.

Гагаріна

3.

Мойсеєва
село Ревне

Українська
Паркова (або не змінювати)
Існуюча назва

1.

Горького

Наявні пропозиції нової назви
Сонячна

2.

Гагаріна

Щаслива

1.

село Затишне
Існуюча назва
Н. Тютюна

Наявні пропозиції нової назви
Європейська (або не змінювати)

2. Громадські обговорення провести відповідно до Положення про
громадські обговорення на території Гірської сільської ради Бориспільського
району Київської області затвердженого рішенням Гірської сільської ради №
1244-66-VІІ від 21.12.2018 зі змінами.

3. Відповідальним за проведення громадського обговорення визначити
відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Гірської сільської
ради.
4. Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Гірської
сільської ради:
1) опублікувати інформаційні повідомлення про проведення громадських
обговорень;
2) визначити час та місця громадських обговорень;
3) організувати проведення громадських обговорень;
4) опрацювати результат проведення громадських обговорень та скласти
відповідний звіт.
5. Після отримання протоколів громадських слухань включити до порядку
денного наступної сесії Гірської сільської ради питання про перейменування
вулиць.
6. Оприлюднити дане розпорядження на офіційному веб-сайті Гірської
сільської ради в мережі Інтернет.
7. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Сільський голова

Роман ДМИТРІВ

