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КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 
 
 
 

 СОРОК ВОСЬМА СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ  
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  04 червня  2015 року       № 4118 
 
Про організацію підготовки та  
проведення громадських слухань,  
громадського опитування щодо  
перейменування міста Кіровограда 
 
 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 13, 26, 59 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 1, пунктом 7 
Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про засудження 
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 
режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки”, відповідно до             
глави 2.7. Статуту  територіальної громади міста Кіровограда, затвердженого 
рішенням Кіровоградської міської ради від 31 січня 2006 року № 1707, з метою 
з'ясування думки членів територіальної громади м. Кіровограда, 
Кіровоградська міська рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити склад координаційної групи з питань організації 
підготовки та проведення громадських слухань, громадського опитування  
згідно з додатком 1. 

2. Затвердити Положення про координаційну групу з питань організації 
підготовки та проведення громадських слухань, громадського опитування  
згідно з додатком 2. 

3. За результатами громадських слухань, громадського опитування   
подати в терміни, встановлені пунктом 7 Прикінцевих та перехідних положень 
Закону України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх 
символіки”, на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо 
перейменування міста Кіровограда шляхом прийняття відповідного рішення 
Кіровоградської міської ради. 
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4. Відділу з питань внутрішньої політики Кіровоградської міської 
ради  спільно з юридичним управлінням Кіровоградської міської ради в 
строк до 01 серпня 2015 року розробити та внести на розгляд 
Кіровоградської міської ради Положення про порядок проведення 
громадського опитування. 

5. Фінансовому управлінню Кіровоградської міської ради за 
результатами підсумків виконання міського бюджету за І півріччя поточного 
року внести на розгляд Кіровоградської міської ради пропозиції щодо 
забезпечення фінансування проведення громадських слухань, громадського 
опитування. 

6. Відділу по роботі із засобами масової інформації Кіровоградської 
міської ради забезпечити висвітлення в пресі інформації про хід підготовки 
та проведення громадських слухань, громадського опитування. 

7. Відділу з питань внутрішньої політики та відділу культури і 
туризму Кіровоградської міської ради винести на розгляд чергового 
засідання Кіровоградської міської ради питання щодо порядку організації  
перейменування районів у місті Кіровограді, вулиць, провулків, проспектів, 
інших об'єктів топоніміки м. Кіровограда, назви яких містять символіку 
комуністичного тоталітарного режиму, визначену Законом України “Про 
засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки”.   

8. 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 та реклами та секретаря 
міської ради Марковського І.І.  
 
 
 
Секретар міської ради       І.Марковський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Назаренко 22 85 83 


