
 
МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

НОВОУКРАЇНСЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

«24листопада» 2022 року           м. Мала Виска                                        № 1475 
 

Про затвердження Положення  та створення 

комісії з питань перейменування 

(найменування) вулиць, провулків, площ,  на 

території Маловисківської міської 

територіальної громади 
 

Відповідно пп 2 п 1 ст. 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в  

Україні», Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об`єктам 

права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових 

дат, назв і дав історичних подій», Постанови Кабінету Міністрів України від 

24.10.12 №989 «Про затвердження порядку проведення громадського 

обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та 

об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імені (псевдонімів) 

фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», з 

метою фахового вивчення та впорядкування механізму розгляду питань щодо 

найменування, перейменування вулиць, провулків, площ на території 

громади, збереження у їх назвах історичної топоніміки, увічнення пам’яті 

видатних подій та діячів, які зробили вагомий особистий внесок у розвиток 

громади, країни, а також для підготовки відповідних пропозицій з 

подальшим внесенням на розгляд сесії Маловисківської міської ради, міська 

рада вирішила: 
 

1. Затвердити Положення про комісію з питань перейменування 

(найменування) вулиць, провулків, площ  на території Маловисківської 

міської територіальної громади згідно з додатком (додаток 1). 

2. Затвердити склад комісії з питань перейменування (найменування) 

вулиць, провулків, площ  на території Маловисківської міської 

територіальної громади згідно з додатком (додаток 2). 

3. Контроль за виконання рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики 

та регламенту. 

 

Секретар ради                                                                  Леся ПОСТОЛЮК 



Додаток 1 

до рішення міської ради  

 від «24листопада» 2022 року           

№ 1475 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

 про комісію з питань перейменування (найменування) вулиць, провулків, 

площ  на території Маловисківської міської територіальної громади  
 

1.1. Комісія з питань перейменування (найменування) вулиць, провулків, 

площ, розташованих на території Маловисківської міської територіальної 

громади (далі – Комісія) є постійно діючим органом при Маловисківській  

міській  раді, яка утворюється з метою фахового вивчення, впорядкування 

механізму розгляду питань щодо перейменування, найменування вулиць, 

провулків, площ  на території Маловисківської міської  територіальної 

громади, збереження у їх назвах історичної топоніміки, увічнення пам’яті 

видатних подій та діячів, які зробили вагомий особистий внесок у розвиток 

Маловисківської громади, країни, а також для підготовки відповідних 

пропозицій, необхідних для формування подання, яке в подальшому буде  

винесено на розгляд сесії  Маловисківської міської ради.  

1.2. Комісія у своїй діяльності керується законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам 

права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, 

назв та історичних подій», постановою Кабінету Міністрів України від 

24.10.2012 №989 «Про затвердження Порядку 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 

належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та 

святкових дат, назв і дат історичних подій», цим положенням та іншими 

нормативно-правовими актами України. 
 

2. Основні завдання 

Основними завданнями Комісії є: 

 2.1. Підготовка переліку вулиць, провулків, площ у Маловисківській  

міській територіальній громаді, що потребують перейменування на засадах, 

насамперед, відновлення та збереження історичної топоніміки. 

2.2. Розроблення порядку перейменування вулиць, провулків, площ 

розташованих на території Маловисківської міської територіальної громади, та 

присвоєння їм імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, 

назв і дат історичних подій. 

2.3. Визначення обґрунтованих найменувань нових та упорядкування 

існуючих вулиць, провулків, площ на території Маловисківської міської 

територіальної громади. 

2.4. Розгляд пропозицій фізичних та юридичних осіб щодо найменування 



й перейменування вулиць, провулків, площ на території Маловисківської 

міської територіальної громади. 

2.5. Опрацювання отриманих матеріалів, підготовки відповідних 

пропозицій необхідних для формування подання з питань перейменування 

(найменування) вулиць, провулків, площ розташованих на території 

Маловисківської міської територіальної громади, яке в подальшому буде  

винесено на розгляд сесії  Маловисківської міської ради. 

 

3. Склад Комісії 

3.1. Персональний склад Комісії та Положення про неї затверджуються 

рішеннями Маловисківської міської ради. 

3.2. Комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря  

та членів Комісії. 

3.3. Очолює Комісію заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Маловисківської міської ради.  

У разі відсутності голови його обов’язки виконує заступник.  

У разі відсутності секретаря комісії його обирають на засіданні із складу 

Комісії.  

3.4. Зміни до складу Комісії вносяться рішеннями Маловисківської 

міської ради  

4. Порядок роботи Комісії 

 

4.1. Формою роботи Комісії є засідання. 

4.2. Засідання Комісії скликається в разі потреби та вважається 

правочинним, якщо в ньому бере участь більше половини її членів. 

4.3. Комісія здійснює свою діяльність гласно.  

У засіданнях Комісії можуть брати участь депутати Маловисківської 

міської ради, представники засобів масової інформації та громадськості.  

4.4. Рішення Комісії оформлюються протоколом, який підписується 

головою та секретарем Комісії. 

4.5. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього 

проголосували не менше половини членів Комісії, присутніх на засіданні. 

4.6. Голова Комісії керує роботою Комісії, головує на засіданнях. У разі 

відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник за дорученням 

голови Комісії. 

4.7. Секретар Комісії: 

- забезпечує скликання Комісії; 

- готує протокол засідання  Комісії; 

- забезпечує контроль за виконанням доручень голови Комісії; 

- веде документацію Комісії та забезпечує зберігання 

документів/матеріалів засідань Комісії; 

- не має права голосу під час голосування. 
 



5. Права Комісії 

5.1. Комісія має право: 

5.1.1. Отримувати документи, необхідні для повного і всебічного 

вивчення питання щодо найменування або перейменування вулиць, провулків, 

площ на території Маловисківської міської територіальної громади. 

5.1.2. Запрошувати до участі у роботі Комісії голів постійних комісій  

Маловисківської міської ради, діяльність яких пов’язана з питанням, що 

розглядаються, депутатів Маловисківської міської ради, посадових осіб 

виконавчих органів Маловисківської міської ради, а також фахівців в галузі 

історії, краєзнавців. 

5.2. Члени Комісії, мають право долучати до протоколу викладену 

письмово свою окрему думку,  яка разом з проектом рішення Маловисківської 

міської ради підлягає розгляду на засіданнях постійних комісій 

Маловисківської міської ради. 
 

6. Прикінцеві положення 
 

6.1. На підставі протоколів, наданих Комісією, здійснюється підготовка 

відповідних пропозицій, які необхідні для формування подання, яке в 

подальшому буде винесено на розгляд сесії Маловисківської міської ради.  

6.2. Проекти рішень Маловисківської міської ради з питань, пов’язаних з 

перейменуванням або найменуванням вулиць, провулків, площ, розташованих 

на території Маловисківської міської територіальної громади, готує Відділ 

містобудування, архітектури, будівництва та житлово – комунального 

господарства Маловисківської  міської ради. 

 

 

Секретар ради                                                                     Леся ПОСТОЛЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 



до рішення 

 Маловисківської міської ради 

 

СКЛАД 

комісії з питань перейменування (найменування) вулиць, провулків, площ  

на території Маловисківської міської територіальної громади  
 

 

ЖОВТИЛО  

Алла Василівна  

 - заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Маловисківської міської ради; 

голова комісії 
 

БІЛОНОГ 

Володимир Геннадійович 
 - начальник відділу містобудування, 

архітектури, будівництва та житлово 

– комунального господарства міської 

ради 

заступник голови комісії 
 

ГОРБУНОВ  

Олег Федорович  
 - провідний  спеціаліст відділу 

містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства 

та будівництва Маловисківської 

міської ради; секретар комісії 

 
 

КРИЛО 

Олег Анатолійович  
 - депутат Маловисківської міської 

ради; член постійної комісії 

Маловисківської міської ради з 

питань комунальної власності, 

житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту. 

 (за згодою) 
 

КУЗЬМИЧ  

Володимир Павлович  
 - депутат Маловисківської міської 

ради, член постійної комісії з 

гуманітарних питань, член комісії   

(за згодою) 

 

 
 

 

МАРКОВА  

Наталія Миколаївна  
 

 

- депутатка міської ради, член комісії 

комісію міської ради з питань прав 

людини, законності, депутатської 

діяльності, етики та регламенту,член 



комісії (за згодою) 

 

ВАВІЛОВА   

Юлія Леонідівна  
 наукова співробітниця Музею історії  

Маловисківщини ім. О.С.Ковтуна, член 

комісії (за згодою) 

МАЗУР   

Олена Миколаївна   
 - вчитель історії Маловисківської 

гімназії №4 Маловисківської міської 

ради, член комісії (за згодою) 
 

ЩЕРБАК 

Сергій Борисович  

 

 

БЄЛОВА 

Анна Сергіївна 

 

 - директор комунального закладу 

Мануйлівська гімназія  

Маловисківської міської ради  

член комісії (за згодою); 

- начальник відділу надання 

адміністративних послуг міської ради  

 

Секретар ради                                                                  Леся ПОСТОЛЮК 

 


