
      ПРОТОКОЛ 

громадських слухань з обговорення найменування  

вулиць та перейменування частини площі міста 

 

 23 жовтня 2018 року                                                                м. Ужгород  

                                          (велика зала міської ради) 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Учасники громадських слухань у кількості  18 осіб (згідно зі списком). 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

         1.   Про обрання лічильної комісії та секретаря громадських слухань. 

         2. Доповідь начальника управління містобудування та архітектури 

Ужгородської міської ради Боршовського О.І. 

3.  Обговорення пропозицій щодо перейменування. 

4.  Оголошення резолюції громадських слухань. 

 

СЛУХАЛИ:  

Головуючий на засіданні - начальник управління містобудування та 

архітектури, головний архітектор міста Боршовський О.І. запропонував обрати 

лічильну комісію та секретаря  громадських слухань.  

Головою лічильної комісії запропоновано обрати Каліновську О.Є. – 

начальника відділу регулювання забудови управління містобудування та 

архітектури. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» -  17   

«Проти»  -  0 

«Утримались» – 1 

Рішення прийнято. 

Членами лічильної комісії запропоновано обрати учасників громадських 

слухань Бобрик М.Є. та Калинич І.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 18   

«Проти»  -  0 

«Утримались» – 0 

Рішення прийнято. 

Секретарем головуючий запропонував обрати Квіт В.В. – заступника 

начальника управління містобудування та архітектури. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 18   

«Проти»  -  0 

«Утримались» – 0 

Рішення прийнято. 

ВИСТУПИЛИ: 

Головуючий Боршовський О.І доповів, що на сайті міської ради як електронні 

петиції були розміщені звернення громадян  

- щодо перейменування вулиці Льва Толстого на вул. Івана Мазепи; 



- щодо перейменування вулиці Льва Толстого на вул. Степана Бандери; 

- щодо перейменування вулиці Юрія Гагаріна на вул. Симона Петлюри. 

       Ці петиції не набрали необхідної кількості голосів (250), тому були  

розглянуті, як звичайні звернення відповідно до Порядку, затвердженого  

рішення XV сесії VII скликання  від  12 вересня 2017 року  № 750, а саме: 

питання були розглянуті комісією з питань найменування (перейменування) 

вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, розташованих на території 

м. Ужгорода. 

          Комісія запропонувала не перейменовувати вулиці, а надати імена 

Івана Мазепи, Степана Бандери, Симона Петлюри новим вулицям міста.  

Комісія також запропонувала назвати одну з нових вулиць міста іменем 

Михайла Тиводара  (7.02.1936 – 20.10.2017  вчений-етнолог, педагог вищої 

школи, професор Ужгородського національного університету). 

          Враховуючи попередні звернення, комісія також розглянула пропозиції 

перейменувати:  

- частину Ротарійського скверу на площі Дружби Народів на сквер 

Героїв Чорнобиля; 

- вулицю Леоніда Говорова на вулицю Івана Фірцака, оскільки на 

попередньому громадському обговоренні було схвалено пропозицію 

перейменувати вулицю Івана Фірцака на Василя Свиди. На розгляд 

депутатів міської ради було підготовлено відповідний проект рішення, 

але на сесії 28.08.2018 цей проект рішення не був схвалений, тому 

пропонуємо це питання зняти з обговорення.          

Згідно розпорядження міського голови № 369 від 16.08.2018 з 21.08.2018 

по 21.10.2018. були проведені громадські обговорення цих  пропозицій. 

Інформація була оприлюднена в газеті «Ужгород» та на сайті міської ради.  В 

ході обговорення на електронну адресу управління архітектури та 

містобудування надійшло одне звернення від Віталія Дроботі із запереченням 

таких назв нових вулиць.                                                                                                                                                                                                                                                     

 ОБГОВОРЕННЯ. Присутні погодились із пропозицією комісії, 

заперечень немає. 

Головуючий Боршовський О.І. поставив на голосування: 

 

1. Надати імена Івана Мазепи, Степана Бандери, Симона Петлюри  

новим вулицям міста. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 18   

«Проти»  -  0 

«Утримались» – 0 

Рішення прийнято. 

2. Надати ім’я  Михайла Тиводара  одній з нових вулиць міста. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 18   

«Проти»  -  0 

«Утримались» – 0 

Рішення прийнято. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/1936
https://uk.wikipedia.org/wiki/2017


3. Перейменувати частину Ротарійського скверу на площі Дружби 

Народів на сквер Героїв Чорнобиля. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 16   

«Проти»  -  0 

«Утримались» – 2 

  Рішення прийнято. 

  

          РЕЗОЛЮЦІЯ 

1. По схвалених пропозиціях підготовити та розмістити на офіційному 

сайті міської ради відповідний проект рішення. 

2. Довести зміст цієї резолюції громадського слухання до депутатів  

міської ради, керівників виконавчих органів міської ради для розгляду та 

оприлюднення тексту резолюції на офіційному сайті міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 18   

«Проти»  -  0 

«Утримались» – 0 

Рішення прийнято. 

 

 

       Головуючий на громадських слуханнях                            О. Боршовський 

 

       Секретар громадських слухань                                            В. Квіт 

 

 


