
  У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
від 11 серпня 2015 року        № 419 
 
 
 
Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради 
«Про перейменування 
вулиць, провулків міста» 
 
 Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 10 п. «б»     
ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно 
до Положення про порядок найменування (перейменування) об’єктів міської 
топоніміки, увічнення пам’яті діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків у 
м. Кіровограді, затвердженого рішенням виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради від 18 серпня 2000 року № 1025, враховуючи 
подання міської топонімічної комісії, виконавчий комітет Кіровоградської 
міської ради  
 

В И Р І Ш И В: 
 

 1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради «Про 
перейменування вулиць, провулків міста», що додається. 
 2. Відділу культури і туризму Кіровоградської міської ради забезпечити 
внесення даного проекту рішення на розгляд міської ради. 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради                        
Колодяжного С.О. 
 
 
 
Секретар міської ради       І.Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Роздорожній 24 25 70 



       ПОГОДЖЕНО 
       Рішення виконавчого комітету  
       Кіровоградської міської ради 
       11 серпня 2015  

№ 419 
Проект 

 

У К Р А Ї Н А  
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
від «__» __________ 2015 року      №_____ 
 

Про перейменування 
вулиць, провулків міста 
 

 Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, статтями 25, 26, 37 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рішення 
міської топонімічної комісії при виконкомі Кіровоградської міської ради            
від 30 липня 2015 року, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Перейменувати вулиці, провулки міста згідно з додатком. 
 2. З метою приведення у відповідність до нових адрес документів 
фізичних та юридичних осіб, об’єднань громадян тощо встановити 
можливість використання назв вулиць, провулків до 31 грудня 2016 року. 
 3. Відділу культури і туризму Кіровоградської міської ради забезпечити 
надання копії рішення до управління державної міграційної служби України 
у Кіровоградській області. 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії 
Кіровоградської міської ради з питань освіти, науки, культури, фізичної 
культури і спорту та молодіжної політики та з питань діяльності ради, 
депутатської етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами, 
забезпечення законності, релігії, засобів масової інформації та реклами. 
 
 
 
Секретар міської ради       І.Марковський 
 
 
 
 
 
 
Роздорожній 24 25 70 
 



        Додаток 
до рішення 

        Кіровоградської міської ради 
        «__» ___________ 2015 
        №___ 
 

Перелік вулиць, провулків міста, що перейменовується: 
 
 вулиця Артема – на вулицю Павла Рябкова 
 вулиця Будьонного – на вулицю Віктора Домонтовича 
 провулок Будьонного – на провулок Віктора Домонтовича 
 вулиця Ванди Василевської – на вулицю Феодосія Козачинського 

вулиця Валентини Терешкової – на вулицю Ярослава Мудрого 
вулиця Гайдара – на вулицю Олега Ольжеча 
вулиця Дем’яна Бєдного – на вулицю Олександра Олеся 

 вулиця Димитрова – на вулицю Григорія Синиці 
вулиця Кропоткіна – на вулицю Дмитра Придатка 

 вулиця Куйбишева – на вулицю Юрія Краснокутського 
вулиця Марії Ульянової – на вулицю Бесарабська 

 вулиця Пальміро Тольятті – на вулицю Гетьмана Сагайдачного 
проїзд Петровського – на вулицю Євгена Березняка 
вулицю Повітрянофлотську – на вулицю Сергія Сєнчева 

 вулицю Профінтерну – на вулицю Панаса Михалевича 
вулицю Радянську – на вулицю Івана Похитонова 
вулицю Толбухіна – на вулицю Олександра Олійника 

 
 
 
Начальник відділу 
культури і туризму       А.Назарець 


