УКРАЇНА
КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА
П’ЯТА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 10 листопада 2016 року

№ 600

Про перейменування вулиці
Волошкової та найменування
вулиці і провулків у садовому
товаристві «Червона зірка»
Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 25, 26, 37
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
звернення громадської організації «Садове товариство «Червона зірка» та
рекомендації міської топонімічної комісії при виконкомі Кіровоградської
міської ради від 06 вересня 2016 року, Кіровоградська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Перейменувати вулицю Волошкову на вулицю Колоскову, яка
знаходиться на території садового товариства «Червона зірка».
2. Найменувати вулицю та провулки, які знаходяться на території
садового товариства «Червона зірка» згідно з додатком.
3. Управлінню містобудування та архітектури Кіровоградської міської
ради провести відповідні роботи, пов’язані з перейменуванням та
найменуванням вказаних вулиць та провулків.
4. Відділу по роботі із засобами масової інформації оприлюднити дане
рішення у віснику Кіровоградської міської ради «Вечірня газета» та на
офіційному сайті Кіровоградської міської ради.
5. Рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення.
6. 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 та
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Грабенка О.В.
Міський голова
Чорна 24 25 70

А. Райкович

Додаток
до рішення Кіровоградської
міської ради
10 листопада 2016 року
№ 600

Перелік провулків та вулиць у садовому товаристві «Червона зірка»,
які найменовуються

центральна лінія

- вулиця Вільхова

лінія 1

- провулок Світанковий

лінія 2

- провулок Мальовничий

лінія 3

- провулок Струмковий

лінія 4

- провулок Ромашковий

лінія 5

- провулок Зірковий

лінія 6

- провулок Мармуровий

лінія 7

- провулок Дібровний

лінія 8

- провулок Медовий

лінія 9

- провулок Привітний

лінія 10

- провулок Липовий

Начальник відділу
культури і туризму

А. Назарець

