
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 

         16.08.2018                                                 Ужгород                      № 369 

    

Про проведення 

громадського обговорення 

 

          Керуючись статтею 42 Закону 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», постановою Кабінету Міністрів України від 24 

жовтня 2012 р. № 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», рішенням  XV сесії міської ради 

VII скликання 12.09.2017 № 750, враховуючи пропозиції комісії з питань 

найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, 

скверів, розташованих на території м. Ужгорода, з метою урахування думки 

громадськості:  

         1. Провести з 21.08.2018 по 21.10.2018 громадське обговорення 

пропозицій із найменування нових вулиць міста, що додаються. 

         2. Організацію проведення громадського обговорення покласти на 

управління містобудування та архітектури (Боршовський О.І.). 

         3. Управлінню програмного та комп’ютерного забезпечення (Урста М.В.) 

відповідно до чинного законодавства забезпечити оприлюднення пропозицій із 

найменування (перейменування) та доступ до них громадськості. 

 4. Пропозиції (зауваження) щодо найменування вулиць міста подаються у 

письмовій чи усній формі на адресу: вул. Небесної Сотні, 4, ІІ-й поверх; тел.: 

61-71-03; e-mail: architect@rada-uzhgorod.gov.ua із зазначенням прізвища, імені, 

по батькові та адреси особи, яка їх подає, до 15.10.2018. 

          5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

В.о. міського голови 

заступник міського голови                                                   І. Фартушок 

  



    

                                                                        Додаток  

                                                                         до розпорядження міського голови 

                                                                         16.08.2018  № 369  

                                                           

 

Пропозиції  

із найменування (перейменування) вулиць, та скверу міста.  

 

      І. Надати новим вулицям міста імена: 

1. Івана Мазепи (20.03.1639 – 21.09.1709  - український військовий,  

політичний і державний діяч,  Гетьман Війська Запорізького). 

2. Симона Петлюри (22.05. 1879 -25.05.1926 - український державний,  

військовий та політичний діяч, публіцист, літературний і театральний 

критик, голова Директорії УНР). 

3. Степана Бандери (01.01.1909 -15.10.1959 -  український політичний 

діяч, один із ідеологів і теоретиків українського націоналістичного руху XX 

століття, голова Проводу ОУН).  

4. Михайла Тиводара  (7.02.1936 – 20.10.2017  вчений-етнолог,  

педагог вищої школи, професор Ужгородського національного університету). 

 

ІІ. Перейменувати: 

          1.Вулицю Леоніда Говорова на вулицю Івана Фірцака.           

          2. Частину Ротарійського скверу на площі Дружби Народів на сквер 

Героїв Чорнобиля.    

 

Керуючий справами виконкому                                               О. Макара  

 
 

 


