
  
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

 

від 28 вересня 2021 року         № 619 

 

Про погодження проєкту рішення  

Кропивницької міської ради «Про  

внесення змін до рішення міської ради  

від 25 листопада 2003 року № 581  

«Про затвердження уточнених назв  

і перекладу українською мовою площ,  

проспектів, вулиць, провулків, проїздів,  

тупиків м. Кіровограда» 

 

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, підпунктом 1             

пункту «а» статті 29, статтею 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Виконавчий комітет Кропивницької міської ради  
 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Погодити проєкт рішення Кропивницької міської ради «Про 

внесення змін до рішення міської ради від 25 листопада 2003 року № 581 

«Про затвердження уточнених назв і перекладу українською мовою площ, 

проспектів, вулиць, провулків, проїздів, тупиків м. Кіровограда», що 

додається. 

  

 2. Управлінню культури і туризму забезпечити внесення даного 

проєкту рішення на розгляд міської ради.  

  

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради С.Колодяжного. 

 

 

 

Секретар міської ради      Олег КОЛЮКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неля Чорна 35 83 66 



ПОГОДЖЕНО 

 

Рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради 

28 вересня 2021 року № 619 

 

Проєкт 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «__»____________2021 року       № ___ 

 

Про внесення змін до рішення міської  

ради від 25 листопада 2003 року № 581  

«Про затвердження уточнених назв і  

перекладу українською мовою площ,  

проспектів, вулиць, провулків, проїздів,  

тупиків м. Кіровограда» 

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 25, 37 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 7 Закону 

України «Про географічні назви», враховуючи рекомендації міської 

топонімічної комісії при Виконавчому комітеті Кропивницької міської ради 

від 14 липня 2021 року, Кропивницька міська рада  

  

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до рішення міської ради від 25 листопада 2003 року                  

№ 581 «Про затвердження уточнених назв і перекладу українською мовою 

площ, проспектів, вулиць, провулків, проїздів, тупиків м. Кіровограда» 

шляхом уточнення назви вулиці, а саме: вулицю Глибка, що в                                       

м. Кропивницькому, замінити на вулицю Глібка. 

 

2. Управлінню містобудування та архітектури Кропивницької міської 

ради провести відповідні роботи, пов’язані з уточненням назви вказаної 

вулиці. 
 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань охорони здоров`я, освіти, соціальної політики, 

культури та спорту та з питань місцевого самоврядування, прав і свобод 

людини, депутатської етики та регламенту, секретаря міської ради О.Колюку. 

 

Міський голова            Андрій РАЙКОВИЧ 

 
Неля Чорна 35 83 66 

 


