
У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
від 21 жовтня 2014 року        № 514 
 
 
 
Про погодження проекту рішення 
Кіровоградської міської ради 
«Про найменування 
вулиць та внесення доповнення до 
рішення Кіровоградської міської 
ради від 25 листопада 2003 року № 581 
«Про затвердження уточнених назв і  
перекладу українською мовою проспектів,  
вулиць, провулків, проїздів, тупиків м. Кіровограда» 
 
 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, відповідно до 
подання міської топонімічної комісії виконавчий комітет Кіровоградської 
міської ради  
 

В И Р І Ш И В: 
 

 1. Погодити проект рішення Кіровоградської міської ради «Про 
найменування вулиць та внесення доповнення до рішення Кіровоградської 
міської ради від 25 листопада 2003 року № 581», 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 Дригу В.В. 
 
 
 
Секретар міської ради       І.Марковський 
 
 
 
 
Роздорожній 24 25 70 



       ПОГОДЖЕНО 
       Рішення виконавчого комітету  
       Кіровоградської міської ради 
       21 жовтня 2014  

№ 514 
Проект 

 

У К Р А Ї Н А  
 

КІРОВОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА  
 

СЕСІЯ ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «__» __________ 2014 року      №_____ 
 

Про найменування 
вулиць та внесення доповнення до 
рішення Кіровоградської міської 
ради від 25 листопада 2003 року № 581 
«Про затвердження уточнених назв і  
перекладу українською мовою проспектів,  
вулиць, провулків, проїздів, тупиків м. Кіровограда» 
 
 

 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 
20 жовтня 2014 року, Кіровоградська міська рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

 1. Найменувати проектні вулиці масиву присадибної забудови вздовж 
вулиці Генерала Родимцева вулицями: Героїв АТО, Волонтерська, 
Гвардійська (схема додається). 
 2.Внести доповнення до рішення Кіровоградської міської ради                 
від 25 листопада 2003 року № 581 «Про затвердження уточнених назв і 
перекладу українською мовою проспектів, вулиць, провулків, проїздів, 
тупиків м. Кіровограда», включивши до затвердженого списку вулиці Героїв 
АТО, Волонтерську, Гвардійську. 
 3. 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 архітектури, 
будівництва та регулювання земельних відносин. 
 
 
 
Секретар міської ради       І.Марковський 
 
Роздорожній 24 25 70 


