
                                                                
 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

          від  «   07  » вересня 2021 р.             Баштанка                            № 200-р 

 

Про проведення громадського обговорення 

щодо перейменування вулиць м.Баштанка 

 

 

        Відповідно до статті 42 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 
пункту 5 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», затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України  № 989 від 24 жовтня 2012 р. «Про 
затвердження Закону України «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», Статуту територіальної громади міста Баштанка, розглянувши 

звернення депутатів Баштанської міської ради Олександра Горбенка, Лідії 
Заболотньої    з метою проведення громадського обговорення, вважаю за необхідне: 

 

1. Встановити строк для проведення громадського обговорення з дня його 
офіційного оприлюднення в районній газеті «Голос Баштанщини» включно до 25 

вересня 2021 року. 
 

2. Визначити питання, яке виноситься на громадське обговорення щодо 
перейменування  назв вулиць Підпільників ОУН, Квітнева.    
 

3. Визначити день та місце  проведення засідання за «круглим столом» - 28 

вересня 2021 року о 14.00 (вул. Героїв Небесної сотні, 38, 2-й поверх, актовий зал). 
Початок реєстрації учасників о 13.30. 
 

4. Організаційному відділу Баштанської міської ради забезпечити 
оприлюднення оголошення про проведення громадського обговорення в районній 
газеті «Голос Баштанщини» та розмістити дане розпорядження на офіційному сайті 
Баштанської міської ради. 
 

5. Встановити строк і спосіб оприлюднення результатів громадського 
обговорення - 02  жовтня 2021 року в районній газеті «Голос Баштанщини». 

 

 

Міський голова                                                                         Олександр  БЕРЕГОВИЙ 

 

 



                                                                                                         Додаток 1 

                                                                                                         до розпорядження 

 

Громадське обговорення 
 

      На звернення депутатів Баштанської міської ради Олександра Горбенка, 
Лідії Заболотньої  пропонується всім мешканцям територіальної громади взяти 
участь в обговоренні щодо перейменування вулиць Підпільників ОУН, 
Квітнева у м.Баштанка 
 

1. Організатор громадського обговорення . 
Виконавчий комітет міської ради. 
2. Найменування об’єктів, якім пропонується присвоїти назву 
історичних подій - вулиці міста Баштанка. 
3. Назви історичних подій, які пропонується присвоїти вулицям, та 

пропонується перейменувати назву вулиці Підпільників ОУН (4 варіанта: 
Козацька, Чумацька, Незалежності, І.Семеліта), вул.  Квітнева на вул. Семена 
Марковського.   
4. Суб’єкти, що внесли пропозицію щодо присвоєння юридичній особі 
назви історичної події. 
5. Строк, місце, час проведення заходів з громадського обговорення 
реєстрація учасників. 

       Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються  
до 25 вересня 2021 року, проведення засідання за «круглим столом» 28 вересня 
2021 року (вул. Героїв Небесної сотні,38, зал засідань міської ради). 
Початок реєстращї учасників о 13,30 

6. Поштова адреса та адреса електронної пошти, номер телефону, строк і 
форма подання пропозицій. 

м.Баштанка, вул. Героїв Небесної сотні,38, Баштанська міська рада (каб.№ 9, на 
2 поверсі та на 1 поверсі каб. № 6  тел. 2-77-04, 2-70- 67,  bashtrada@ukr.net 

Пропозиції (зауваження) подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються 
електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси 
особи, яка їх подає. Анонімні пропозиції не реєструються і не 
розглядаються. 
7. Місцезнаходження організатора громадського обговорення, за яким 
можна отримати консультації з питання, що винесено на громадське 
обговорення. м.Баштанка вул. Героїв Небесної Сотні,38, Баштанська міська 
рада (тел. 2-77-04, 2-70-67, bashtrada@ukr.net 

8. Прізвище та ім’я особи, визначеною відповідальною за проведення 
громадського обговорення. 

Начальник відділу з питань засобів масової інформації та зв’язків з 
громадськістю виконавчого комітету Баштанської міської ради Виноградова 
Олена Григорівна 

 

9.Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення. 
До 02 жовтня 2021 р. в районній газеті «Голос Батанщини».  
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