
      ПРОТОКОЛ 

громадських слухань з обговорення перейменування  

вулиці Грибоєдова на вулицю Почаївську  

  

 26 вересня 2018 року                                                                м. Ужгород  

                                          (велика зала міської ради) 

 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Учасники громадських слухань у кількості  22 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 пропозиції 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» - 21   

«Проти»  -  0 

«Утримались» – 1 

Рішення прийнято. 

Членами лічильної комісії запропоновано обрати учасників громадських 

слухань Логойда В.М. та Місіщеву О.Г. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 22   

«Проти»  -  0 

«Утримались» – 0 

Рішення прийнято. 

Секретарем головуючий запропонував обрати Квіт В.В. – заступника 

начальника управління містобудування та архітектури. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 22   

«Проти»  -  0 

«Утримались» – 0 

Рішення прийнято. 

ВИСТУПИЛИ: 

Головуючий Боршовський О.І доповів, що у міську раду поступило 

звернення від голови релігійної громади на честь Почаївської Ікони Божої 

Матері протоієрея  Василія з 107 підписами від громадян міста на підтримку 



цього звернення  щодо перейменування вулиці Олександра Грибоєдова на 

вулицю Почаївську. 

          Відповідно до розпорядження міського голови  20.07.2018  № 329 «Про 

проведення громадського обговорення» з 25.07.2018 по 25.09.2018 тривали 

громадські обговорення цієї пропозиції, це оголошення було розміщене в газеті 

«Ужгород» та протягом двох місяців було розміщене на сайті міської ради. 

 Протягом цього часу у міську раду надійшло 2 звернення: 

1. Від Блага Анни з пропозицією надати вулиці Олександра Грибоєдова 

імені Йосипа Штеліхи. 

2. Від того ж голови громади на честь Почаївської Ікони Божої Матері о. 

Василія з пропозицією перейменувати цю вулицю на Афонську. 

Виступив Курах І.І. – головний лікар ЦМКЛ (учасник громадського 

слухання) та від імені 5 медичних закладів, які розташовані на вул. Олександра 

Грибоєдова, і попросив не перейменовувати вулицю, оскільки в цьому немає 

нагальної потреби, більше того медичним закладам прийдеться змінювати всі 

наявні ліценції, в тому числі на медичну практику і на використання 

наркотичних засобів, необхідних для проведення операції. Це спричинить 

значні витрати бюджетних коштів та часу.  

Головуючий Боршовський О.І. поставив на голосування питання 

перейменування. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 0   

«Проти»  -  21 

«Утримались» – 1 

Рішення не прийнято. 

 

          РЕЗОЛЮЦІЯ 

1. Відмовити  заявникам у перейменуванні вулиці Олександра 

Грибоєдова, оскільки це питання не було схвалене на громадських слуханнях.  

2. Довести зміст цієї резолюції громадського слухання до депутатів  

міської ради, керівників виконавчих органів міської ради для розгляду та 

оприлюднити текст резолюції на офіційному сайті міської ради. 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«За» - 22   

«Проти»  -  0 

«Утримались» – 0 

Рішення прийнято. 

 

 

       Головуючий на громадських слуханнях                            О. Боршовський 

 

       Секретар громадських слухань                                            В. Квіт 

 

 


