
 
У К Р А Ї Н А 

Харківська область 

Зміївський район 

КОМСОМОЛЬСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ   КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ    

12 листопада 2019 року       № 302 
 

Про проведення громадського  

обговорення та громадських слухань стосовно 

пропозиції про зміну назви (перейменування)  

вулиці Будівельної на вулицю імені В.Н.Приступи  

у смт Слобожанському 

 

Розглянувши звернення голови Комсомольської ради первинних організацій 

ветеранів О.В.Реброва, керуючись ст. 37 Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про присвоєння юридичним 

особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних 

та святкових дат, назв і дат історичних подій», «Порядком проведення 

громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним 

особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права 

власності, які належить фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, 

ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», затвердженим 

Постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2012р. № 989, «Положенням 

про комісію з упорядкування найменувань вулиць, провулків, в’їздів, тупиків, 

майданів, проїздів населених пунктів Комсомольської селищної ради, інших 

об’єктів та пам’ятних знаків, розташованих на території Комсомольської 

селищної ради», затвердженим Рішенням LXXXVI сесії Комсомольської 

селищної ради VI скликання від 06.08.2015р. № 1372-VI, виконавчий комітет 

Комсомольської селищної ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Провести громадське обговорення пропозиції про зміну назви 

(перейменування) у смт Слобожанському вулиці Будівельної на вулицю імені 

В.Н.Приступи з метою увічнення пам’яті Віктора Никифоровича Приступи. 

2. Строк проведення громадського обговорення – до 17.01.2020 року включно. 

3. Встановити строк для подання пропозицій (зауважень) на тему громадського 

обговорення – до 03.01.2020 року (включно). 

4. За ініціативою виконавчого комітету Комсомольської селищної ради провести 

громадські слухання в межах вулиці Будівельної смт Слобожанське. 



4.1. Тема громадських слухань: «Розгляд пропозиції про зміну назви 

(перейменування) у смт Слобожанському вулиці Будівельної на вулицю імені 

В.Н.Приступи». 
 

 

4.2. Дата час і місце проведення громадських слухань: 03 січня 2020 року  

о 17-00 год у Слобожанському Палаці Культури – 2 поверх, малий зал. 

4.3. Громадські слухання проводяться відкрито. Усі члени територіальної 

громади приходять на слухання вільно. На початку слухань учасники проходять 

реєстрацію при пред’явленні паспорта та документу, що підтверджує місце 

реєстрації. Право виступу із пропозиціями та зауваженнями по темі слухань 

мають усі зареєстровані учасники. У голосуванні на громадських слуханнях 

беруть участь громадяни, які мешкають на вулиці Будівельній, інші учасники 

слухань мають право дорадчого голосу. 

4.4. На громадські слухання запросити голову Комсомольської ради первинних 

організацій ветеранів О.В.Реброва. 

5. Комісії з упорядкування найменувань вулиць, провулків, в’їздів, тупиків, 

майданів, проїздів населених пунктів Комсомольської селищної ради, інших 

об’єктів та пам’ятних знаків, розташованих на території Комсомольської 

селищної ради здійснити наступні заходи: 

5.1. Оприлюднити до 14.11.2019р. (включно) на власному офіційному веб-сайті 

Комсомольської селищної ради http://km-sov.gov.ua/ інформаційне повідомлення 

про проведення громадського обговорення пропозиції про зміну назви 

(перейменування) у смт Слобожанському вулиці Будівельної на вулицю імені 

В.Н.Приступи з метою увічнення пам’яті Віктора Никифоровича Приступи. 

Текст повідомлення викладений у Додатку 1 до цього рішення (див. додаток 1); 

5.2. На засіданні комісії опрацювати і узагальнити пропозиції (зауваження), що 

надійшли з питання, винесеного на громадське обговорення. У разі находження 

інших пропозицій увічнення пам’яті В.Н.Приступи, врахувати їх під час 

узагальнення та аналізу результатів обговорення; 

5.3. Оприлюднити на власному офіційному веб-сайті Комсомольської селищної 

ради http://km-sov.gov.ua/ пропозиції (зауваження) громадського обговорення. 

5.4. Оприлюднити з 14.01.2020 по 17.01.2020р. (включно) на власному 

офіційному веб-сайті Комсомольської селищної ради http://km-sov.gov.ua/ 

результати громадського обговорення. 

6. Особа, відповідальна за проведення громадського обговорення та підготовку 

громадських слухань – керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 

Комсомольської селищної ради ХабароваЯ.О. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Комсомольського 

селищного голову Д.М.Діхтяря. 

 

 

 

Комсомольський селищний голова     Дмитро ДІХТЯР 
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