
 
УКРАЇНА 

 

Кам’янська міська рада 

Черкаської області 

5 сесія  VII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

Від 22 лютого  2018 року                    № 5-49 

м.Кам’янка 

 

Про затвердження Положення та 

створення комісії з упорядкування 

найменувань вулиць та провулків міста 

Кам’янка 

 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

та з метою упорядкування найменувань вулиць, провулків, площ, парків та 

інших споруд, розташованих на території міста Кам’янка, 

 

Міська  рада - В И Р І Ш И Л А : 

 

 

1.Затвердити Положення про порядок упорядкування найменування вулиць та 

провулків міста Кам’янка (Додається). 

2.Створити комісію з упорядкування найменувань вулиць та провулків міста 

Кам’янка у складі:  

- Плєшкань А.М. – секретар міської ради, голова комісії; 

Члени комісії: 

- Шамрай О. Г. 

- Могилка А. П. 

- Волошин Н. П. 

- Чередніченко С. А. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на міського Тірона В. І..                 

                                                         

 
 

Міський голова                           В.І.Тірон 

 

        

                                                                     

 

 

                                                                



                                                                       Додаток 

       до рішення № 5-49 

       від 22.02.2018 року 

 

    ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок упорядкування найменування вулиць міста Кам’янка 
 

1. Загальні положення 
 

1.1. Цим Положенням визначається порядок упорядкування найменування 

вулиць та провулків міста Кам’янка, інших об’єктів міського підпорядкування, 

відновлення історичних найменувань, увіковічення пам’яті видатних подій в 

історії міста а також видатних людей, які зробили вагомий внесок у розвиток 

міста та боролись за незалежність і цілісність України. 
 

1.2. При упорядкуванні найменувань вулиць, провулків, площ керуватись 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 

«Про охорону культурної спадщини», Законом України від 24.05.2012 р. № 

4865-VІ “Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен 

(псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних 

подій», Постановою КМУ від 24.10.2012р. №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», 

Положенням про загальні збори громадян за місцем проживання в Україні, 

затвердженим Постановою ВР України від 17.12.1993р. № 3748-XІІ,  
 

2. Порядок упорядкування найменувань вулиць, провулків,площ  
 

2.1. Присвоєння назв вулиць здійснюється за рішенням міської ради на підставі 

подання комісії з питань упорядкування найменування вулиць та провулків 

міста Кам’янка. 
 

2.2. Вирішення питань щодо найменування та перейменування вулиць та 

провулків міста Кам’янка, інших об’єктів міського підпорядкування, 

відновлення історичних найменувань, увіковічення пам’яті видатних подій в 

історії міста, а також видатних людей, які зробили вагомий внесок у розвиток 

міста та боролись за незалежність і цілісність України, повинно сприяти 

відновленню історично сформованої топоніміки міста, в якій відображене 

історичне минуле та відповідати чинному законодавству. 
 

2.3. При найменуванні чи перенайменуванні об’єктів мають враховуватися їхнє 

місцезнаходження, призначення, географічні, історичні, топонімічні, культурні, 

архітектурні та інші особливості, традиційне місцеве назвотворення. 
 

2.4. Пропозиції щодо надання та зміни назв об’єктів міського підпорядкування, 

регулювання назв вулиць, площ, провулків повинні містити історичну довідку, 

вмотивоване обґрунтування, подаються до міської ради для їхнього подальшого 

опрацювання у встановленому цим Положенням Порядку. 

 
 

Секретар ради                                                                         А.М.Плєшкань 

 


