
                                         

УКРАЇНА
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

проєкт  РІШЕННЯ №

 серпня 2021 року                                                                13 сесія 8 скликання

Про  перейменування  вулиць, провулків в населених 
пунктах Лука-Мелешківської територіальної громади

Керуючись нормами ст.26 та ст. 37 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні»,  враховуючи частину 4 пункту «є» статті 1 та  пункт 1 статті 4 Закону України
«Про  засудження  комуністичного  та  націонал-соціалістичного  (нацистського)
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», Закон України
«Про  присвоєння  юридичним  особам  та  об’єктам  права  власності  імен  (псевдонімів)
фізичних  осіб,  ювілейних  та  святкових  дат,  назв  і  дат  історичних  подій»,  Постанову
Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 № 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», пропозиції жителів Лука-Мелешківської територіальної громади щодо
перейменування  вулиць  у  населених  пунктах,  топонімічна  назва  яких  підлягає  зміні,
Протокол  №  2  Робочої  групи  з  проведення  громадського  обговорення  з  питання
перейменування  вулиць  та  провулків  у  населених  пунктах  Лука-Мелешківської
територіальної громади від 11.08.2021 року, сільська рада 

ВИРІШИЛА:

1. Перейменувати  наступні  вулиці,  провулки  Лука-Мелешківської
територіальної громади:

№
з/п

Стара назва вулиці, провулку Нова назва вулиці, провулку

село Лука-Мелешківська
1 Я.Галана Олімпійська
2 Терешкової Героїв Небесної Сотні
3 Колгоспна Козацька
4 Жовтнева Європейська
5 1-й пров. Жовтневий 1-й провулок Європейський
6 2-й пров. Жовтневий 2-й провулок Європейський

село Прибузьке
1 Конєва Лісова
2 Жукова Нагірна

село Яришівка
1 Піонерська Щаслива

село Студениця



1 Жовтнева Козацька
2.  Перейменування  вулиць  та  провулків  здійснити  без  зміни  поштових  номерів

житлових будинків, установ та споруд.
3. Виконавчому комітету  сільської ради: 
3.1. Внести відповідні зміни до Реєстру територіальної громади, адресного реєстру

Лука-Мелешківської територіальної громади.
3.2.  Повідомити  про  прийняте  рішення  адміністратора  інформаційної  системи

Міністерства  юстиції  України  -  Державне  підприємство  «Національні  інформаційні
системи»,  орган ведення Державного реєстру виборців Вінницької райдержадміністрації,
національного оператора поштового зв’язку - акціонерне товариство "Укрпошта" та ТОВ
«Нова пошта».

4. Доручити депутатам виборчих округів проінформувати населення про відповідні
зміни.

5. Це рішення вступає в силу з моменту його  опублікування на офіційному сайті
сільської ради.

6. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію сільської
ради  з питань законності, депутатської діяльності та етики (Ільченко М.В.).

  Сільський голова                                                      Богдан АВГУСТОВИЧ


