УКРАЇНА
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
від 30 липня 2016 року

№ 471

Про перейменування
вулиць, провулків та інших
об'єктів топоніміки міста

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 25, 26, 59
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та враховуючи
рекомендації міської топонімічної комісії при виконкомі Кіровоградської
міської ради від 17 лютого, 14 квітня та 07 липня 2016 року, Кіровоградська
міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити перелік вулиць, провулків, тупиків, проїздів, парків міста
Кропивницького, які перейменовуються, згідно з додатком.
2. Перейменувати частину вулиці Дворцової (від вулиці Великої
Перспективної до вулиці Кропивницького) на вулицю Архітектора Паученка,
а існуючу назву – вулиця Леніна – об'єднати з вулицею Архітектора Паученка
та надати назву – вулиця Архітектора Паученка.
3. Внести зміни до рішення Кіровоградської міської ради від 23 лютого
2016 року № 105 “Про перейменування вулиць, провулків та інших об'єктів
топоніміки міста” і викласти рядок 15 додатка у такій редакції: провулок
3-го Вересня – провулок Івана Маркова.
4. Утворити нову назву частини набережної річки Інгул у
м. Кропивницькому від мосту по вулиці Великій Перспективній до мосту по
вулиці Михайлівській і найменувати її – набережна Героїв Чорнобиля, а
безіменний провулок між вулицею Великою Пермською та вулицею
Куроп'ятникова найменувати – провулок Юлія Мейтуса.
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5. Перейменувати вулицю Єгорова на вулицю Олексія Єгорова.
6. Головному управлінню житлово-комунального господарства та
управлінню містобудування та архітектури міської ради провести відповідні
роботи, пов’язані з перейменуванням вказаних вулиць та провулків міста.
7. Відділу по роботі із засобами масової інформації оприлюднити дане
рішення.
8. Рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення.
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію Кіровоградської міської ради з питань діяльності ради, депутатської
етики, Регламенту міської ради, відзначення нагородами, забезпечення
законності, релігії, засобів масової інформації, регуляторної політики,
підприємництва, інвестицій та зовнішньоекономічної діяльності, заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мосіна О. В. та
секретаря міської ради Бойка С. В.

Міський голова

Запорожан 24 08 85

А. Райкович

