
 

                                             ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

2-а СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 

               

Від  14 грудня 2015 року                                                                                    

Про затвердження проекту Положення про порядок  

найменування та перейменування назв вулиць,  

провулків, площ, парків, скверів, інших об’єктів,  

що розміщені на території Гребінківської міської ради 
 

З метою впорядкування розгляду питань стосовно найменування та 

перейменування назв вулиць, провулків, площ, парків, скверів, інших об’єктів, 

що розміщені на території Гребінківської міської ради, враховуючи вимоги 

Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 

символіки», керуючись ст.ст. 26, 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 24 

жовтня 2012 р. № 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», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

 1. Затвердити проект Положення про порядок найменування та 

перейменування назв вулиць, провулків, площ, парків, скверів, інших об’єктів, 

що розміщені на території Гребінківської міської ради, (додається). 

 2. Встановити, що питання, пов’язані з найменуванням та перейменуванням 

назв вулиць, провулків, площ, парків, скверів, інших об’єктів, що розміщені на 

території Гребінківської міської ради, розглядає міська рада на пленарних 

засіданнях після обговорення та винесення рекомендацій постійною комісією  з 

питань законності, правопорядку, захисту прав людини, найменування 

(перейменування) вулиць, провулків, площ, парків, скверів, інших об’єктів, що 

розміщені на території Гребінківської міської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти наголову постійної комісії  з 

питань законності, правопорядку, захисту прав людини, найменування 

(перейменування) вулиць, провулків, площ, парків, скверів, інших об’єктів, що 

розміщені на території Гребінківської міської ради (Ніколаєнко Р.В.). 

   

 

     Міський голова                                                                             В. Колісніченко 

 



                                                                                                               Проект          

                                                                                      Затверджено 

                                                                      рішенням Гребінківської міської ради 

                                                                                  від 14.12.2015 року 

 

Положення про порядок 

найменування (перейменування) вулиць, провулків, 

площ, парків, скверів, інших об’єктів, що розміщені 

на території Гребінківської міської ради 

 

1. Загальні положення 

 

 1.1. Положення про найменування (перейменування) вулиць, провулків, площ, 

парків, скверів, інших об’єктів, що розміщені на території Гребінківської 

міської ради (надалі – Положення) розроблене з метою впорядкування 

механізму розгляду питань щодо найменування (перейменування) вулиць, 

провулків, площ, парків, скверів, інших об’єктів, що розміщені на території 

Гребінківської міської ради (надалі – об’єкти благоустрою). 

 1.2. Це Положення визначає умови і порядок найменування або 

перейменування площ, проспектів, вулиць, провулків, проїздів, скверів, 

бульварів, парків, інших об’єктів, розташованих на території Гребінківської 

міської ради. 

1.3. Об’єкти благоустрою підлягають обов’язковому перейменуванню у 

відповідності до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їхньої символіки», якщо їх назви співпадають зі списком осіб, які 

підпадають під закон про декомунізацію, підготовлений Українським 

інститутом національної пам’яті. Список таких об’єктів розглядає постійна 

комісія з питань законності, правопорядку, захисту прав людини, найменування 

(перейменування) вулиць, провулків, площ, парків, скверів, інших об’єктів, що 

розміщені на території Гребінківської міської ради та затверджується сесією 

міської ради. 

 

2. Підстави та умови найменування або перейменування 

об’єктів благоустрою 

 

 2.1. Найменування або перейменування об'єктів благоустрою здійснюється для 

задоволення потреб територіальної громади м. Гребінка в однаковому 

розумінні і використанні назв площ, проспектів, вулиць, провулків, проїздів, 

скверів, бульварів, парків, розташованих на території Гребінківської міської 

ради, а також з метою закріплення місцевих топонімів, увічнення пам'яті 

городян та подій, пов'язаних з історією України, краю та м. Гребінка. 

 2.2. Найменування або перейменування об'єктів благоустрою проводиться з 

обов'язковим врахуванням загальноміських інтересів, географічних, історичних 

та інших традицій. 

 2.3. При найменуванні або перейменуванні об'єктів благоустрою не 

допускається повторення вже наявних найменувань. 



 

 

3. Порядок проведення громадського обговорення під 

час розгляду питань про найменування або 

перейменування об’єктів благоустрою 

 

3.1. Найменування або перейменування об’єктів благоустрою проводиться 

виключно міською радою. Ініціатором його можуть бути будь-які громадяни 

України або іноземці, об’єднання громадян, трудові колективи, будь-які 

державні органи, які подають пропозицію міському голові після громадського 

обговорення. 

  Рішення про проведення громадського обговорення приймається його 

організатором з урахуванням вимог, установлених Законом України «Про 

присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) 

фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», і 

повинно містити питання, що виноситься на громадське обговорення, строк 

його проведення, перелік заходів, які планується здійснити у рамках такого 

обговорення, та відповідальних осіб. 

  Строк проведення громадського обговорення обчислюється з дня 

оприлюднення відповідного інформаційного повідомлення. 

  Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення 

органами державної влади, або органами місцевого самоврядування 

оприлюднюється ними на власному офіційному веб-сайті. 

  Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення 

іншими суб’єктами оприлюднюється ними на власному офіційному веб-сайті 

або в інший прийнятний спосіб. 

3.2. Громадське обговорення проводиться з метою залучення представників 

громадськості до розгляду пропозицій щодо присвоєння об’єктам благоустрою 

нових назв та врахування їх думки під час прийняття відповідного рішення. 

3.3. Організатором громадського обговорення є міський голова, фізичні та 

юридичні особи, об’єднання громадян, трудові колективи, будь-які державні 

органи, органи самоорганізації населення. Організатори громадського 

обговорення самостійно визначають форми його проведення (конференція, 

форум, громадські слухання, засідання за круглим столом, збори, зустрічі, теле- 

або радіодебати, Інтернет-конференція, електронна консультація) виходячи з 

необхідності залучення якомога більшої кількості заінтересованих учасників та 

власних організаційних можливостей. 

 3.4. Громадське обговорення передбачає: 

 1)  - оприлюднення інформаційного повідомлення про проведення 

громадського обговорення, що містить відомості про: 

      - найменування організатора громадського обговорення; 

      - найменування юридичної особи, якій пропонується присвоїти ім’я 

фізичної особи, ювілейної чи святкової дати, назви або дати історичної події; 

      - ім’я фізичної особи, ювілейної чи святкової дати, назви або дати 

історичної події, що пропонується присвоїти юридичній особі, та 

обґрунтування такої пропозиції; 



     - суб’єктів, що внесли пропозицію щодо присвоєння юридичній особі імені 

фізичної особи, ювілейної чи святкової дати, назви або дати історичної події; 

     -  строк, місце, час проведення заходів з громадського обговорення, 

акредитації представників засобів масової інформації, реєстрації учасників; 

     - поштову адресу та (або) адресу електронної пошти, номер телефону, строк 

і форму для подання пропозицій (зауважень); 

     -  місцезнаходження та (або) адресу електронної пошти, номер телефону 

організатора громадського обговорення, за якими можна отримати консультації 

з питання, що винесено на громадське обговорення; 

     - прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення 

громадського обговорення; 

     -  строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення; 

 2) опрацювання організаторами громадського обговорення висловлених 

пропозицій (зауважень) щодо присвоєння юридичним особам імен фізичних 

осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій та проведення 

аналізу поданих пропозицій (зауважень); 

 3) узагальнення та оприлюднення результатів громадського обговорення. 

 3.5. Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні та юридичні 

особи, а також громадські об’єднання, що не є юридичними особами.  

 3.6. На громадських обговореннях розглядаються всі пропозиції, які надійшли 

від його учасників. 

 

4. Порядок формування та розгляду подання про присвоєння 

об’єктам благоустрою імен фізичних осіб, назв ювілейних 

та святкових дат, назв і дат історичних подій 

 

 4.1. Подання про присвоєння об’єктам благоустрою  імен фізичних осіб, назв 

ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій – письмовий документ, 

що містить пропозицію про присвоєння конкретно визначеним об’єктам 

благоустрою  імен фізичних осіб, назв ювілейних та святкових дат, назв і дат 

історичних подій та вноситься на розгляд міської ради, уповноваженої 

присвоювати об’єктам благоустрою імена фізичних осіб, назви ювілейних та 

святкових дат, назви і дати історичних подій. 

 4.2. Пропозиції про присвоєння об’єктам благоустрою імен фізичних осіб, назв 

ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій надсилаються у формі 

письмових звернень установами, організаціями, підприємствами, громадянами 

та їх об'єднаннями на ім’я міського голови. 

 4.3. Звернення про присвоєння об’єкту благоустрою імені фізичної особи, 

назви ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події повинно 

містити: 

 4.3.1. Найменування суб'єкта, якому вноситься звернення. 

 4.3.2. Найменування суб'єкта, який підготував звернення, із зазначенням його 

адреси, контактних даних. 

 4.3.3. Пояснювальну записку, в якій міститься обґрунтування необхідності 

присвоєння об’єкту благоустрою імені фізичної особи, ювілейної та святкової 

дати, назви і дати історичної події із зазначенням підстав та умов присвоєння 



відповідного найменування згідно з підставами та умовами, визначеними у 

розділі 2 цього Положення. 

 4.3.4. Інформаційну довідку про фізичну особу, ім'я якої пропонується 

присвоїти, ювілейну, святкову чи історичну дату або назву історичної події, що 

пропонується присвоїти об'єкту благоустрою (з метою забезпечення 

достовірності інформації про фізичну особу, ім'я якої пропонується присвоїти, 

ювілейну, святкову чи історичну дату або назву історичної події). Інформаційна 

довідка з відповідною пропозицією повинна містити посилання на офіційне 

джерело інформації. 

 4.3.5. Перелік документів, що додаються до звернення. 

 4.4. Гребінківський міський голова разом зі своїми пропозиціями скеровує 

звернення до постійною комісією  з питань законності, правопорядку, захисту 

прав людини, найменування (перейменування) вулиць, провулків, площ, парків, 

скверів, інших об’єктів, що розміщені на території Гребінківської міської ради 

(далі - комісія). 

 4.5. Комісія розглядає звернення, узагальнені зауваження і пропозиції, що 

надійшли під час громадського обговорення і  формує подання про присвоєння 

відповідним об’єктам благоустрою імен фізичних осіб, назв ювілейних та 

святкових дат, назв і дат історичних подій та скеровує його на розгляд міської 

ради у порядку, передбаченому Регламентом міської ради. 

4.6. Міська рада з питання найменування або перейменування об’єкту 

благоустрою приймає одне з наступних рішень: 

4.6.1. Про присвоєння відповідного найменування об'єкту благоустрою або 

перейменування об'єкту благоустрою з дорученням виконавчому органу міської 

ради або комунальному підприємству провести необхідні заходи, пов'язані з 

найменуванням або перейменуванням об'єкту благоустрою; 

4.6.2. Про відхилення клопотання про найменування або перейменування 

об'єкту благоустрою. 

4.7. Рішення міської ради про найменування або перейменування об'єктів 

благоустрою підлягають оприлюдненню у газеті «Гребінчин край», інших 

засобах масової інформації, на офіційному сайті міської ради, а також 

доводяться до відома усіх зацікавлених підприємств, організацій та установ 

міста. 

4.8. Існуючі та присвоєні найменування об'єктів благоустрою підлягають 

обов’язковому внесенню до Реєстру площ, вулиць, провулків, проїздів, скверів, 

бульварів, парків, розташованих на території Гребінківської міської ради. 

Дійсним вважається лише те найменування об’єкту благоустрою, яке внесено 

до Реєстру площ, вулиць, провулків, проїздів, скверів, бульварів, парків, 

розташованих на території Гребінківської міської ради. 

4.9. Фінансування заходів, пов’язаних із присвоєнням найменувань або 

перейменуванням об'єктів благоустрою за пропозиціями виконавчих органів 

місцевого самоврядування та громадян (виготовлення пам’ятних дощок, 

табличок, дорожніх знаків), проводиться за рахунок коштів міського бюджету. 

Фінансування заходів, у тому числі встановлення пам'ятних дощок, знаків або 

символів, пов’язаних із присвоєнням найменувань або перейменуванням 

об'єктів благоустрою за пропозиціями громадських організацій або інших 

юридичних осіб, проводиться за рахунок коштів ініціаторів. 



4.10. Всі заходи щодо найменування (перейменування) об’єктів благоустрою 

проводяться відкрито, гласно. 

 

5. Заключні положення 

 

 5.1. Голова комісії у тижневий термін з дня прийняття міською радою рішення 

про найменування та перейменування об’єктів благоустрою повідомляє 

Державний реєстр виборців для внесення відповідних змін до списків виборців. 

 5.2. Гребінківський комбінат комунальних підприємств у розумний термін 

забезпечує виготовлення та встановлення табличок з новими назвами об’єктів 

благоустрою. 

 5.3. Рішення про перейменування об’єктів благоустрою у тижневий термін 

оприлюднюється на офіційному сайті Гребінківської міської ради або у інших 

засобах масової інформації. 

  

   

    Міський голова                                                               В. Колісніченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


