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РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

№ 08                                                                                 від 15.02.2016 р. 
 

Про перейменування вулиць, провулків  

і тупиків міста Червонозаводське 

 

На виконання вимог Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди 

їхньої символіки», з урахуванням вимог ст. 3 Закону України «Про присвоєння юридичним 

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

святкових дат, назв і дат історичних подій», враховуючи рекомендації комісії з питань 

найменування (перейменування) вулиць, провулків, тупиків, а також встановлення 

(знесення) пам’ятних знаків, пам’ятників та споруд при виконкомі Червонозаводської міської 

ради, та беручи до уваги рішення шостої сесії міської ради сьомого скликання від 09.02.2016 

№ 2 «Про рекомендації щодо перейменування вулиць, провулків і тупиків міста» та 

керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні: 

1.  Перейменувати вулиці, провулки  та тупики м.Червонозаводське, а саме: 

- вулицю Жовтневу на Вишневу; 

- вулицю Крупської на Яблуневу; 

- вулицю Р.Люксембург на Молодіжну; 

- провулок  Крупської на Яблуневий; 

- вулицю Червоноармійську на Озерну; 

- вулицю Ілліча на Гайову; 

- вулицю Чапаєва на Абрикосову; 

- вулицю К. Маркса на Козацьку; 

- вулицю Дзержинського на Зоряну; 

- вулицю Комсомольську на Шкільну; 

- вулицю Леніна на Полтавську; 

- вулицю Кірова на Веселу; 

- вулицю Куйбишева на Незалежності; 

 



- вулицю Радянську на Мирну; 

- вулицю Калініна на Калинову; 

- вулицю Тельмана на Академіка Пономаренка; 

- вулицю Щорса на Південну; 

- провулок Щорса на Південний; 

- тупик Щорса на  Південний; 

- вулицю Фрунзе на Горянську. 

2.  Бухгалтерії міської ради вжити відповідні заходи щодо внесення змін до 

міського бюджету на 2016 рік в частині врахування витрат, пов’язаних з реалізацією цього 

розпорядження. 

3.  КП «Комунсервіс» здійснити відповідні заходи по заміні аншлагів на 

житлових будинках та покажчиків дорожнього руху з назвами вулиць, провулків та тупиків, 

що перейменовуються. 

4.  Провідному спеціалісту з земельних питань та містобудування:  

- забезпечити подання відповідних документів до Державного підприємства 

«Національні інформаційні системи» щодо внесення відповідних змін до словників 

Державного реєстру прав по м. Червонозаводське; 

- підготувати матеріали щодо внесення змін до рішення Червонозаводської міської 

ради від 22.02.2012 № 3 «Про затвердження переліку вулиць, провулків, тупиків міста 

Червонозаводське станом на 01.02.2012 року»; 

- з метою використання в роботі довести дане розпорядження до зацікавлених 

організацій, служб, установ, підприємств міста. 

5. Провідному спеціалісту з правових питань та РАЦС оприлюднити дане 

розпорядження в газеті «Червонозаводський вісник» та на офіційному веб-сайті 

Червонозаводської міської ради. 

6.  Розпорядження набуває чинності  з моменту його оприлюднення. 

7.  Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.  

 

 

 

Міський голова                                                                       В.Сидоренко 

 

 


