
УКРАЇНА
Лука-Мелешківська сільська рада

Вінницького району Вінницької області

Робоча група
з проведення громадського обговорення з питання перейменування вулиць

та провулків у населених пунктах Лука-Мелешківської територіальної
громади

ПРОТОКОЛ № 1
01 червня 2021 року                                                                 с.Лука-Мелешківська

Голова робочої групи -                                                    Бондарчук Е.О.
Заступник голови групи -                                                Бондар В.М.
Секретар групи-                                                                Шеванюк О.В.
Члени робочої групи:                                                       Вовк О.В.

Кашльовська О.О. 
Кириленко К.А.

Відсутні члени:                                                                 Ільченко М.В. 
                                                                                            Кушніренко В.А.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про визначення переліку  вулиць та провулків  в населених пунктах Лука-
Мелешківської  територіальної  громади,  яким  пропонується  змінити  назву
(перейменувати).

2. Про інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення з
питання перейменування вулиць та провулків  в  населених  пунктах Лука-
Мелешківської територіальної громади, запропонованих до перейменування.

1. ДОПОВІЛА: 
Бондарчук Е.О. – голова робочої групи.
Ознайомила  членів  групи  з  рішенням  виконавчого  комітету  Лука-Мелешківської

сільської  ради  «Про  забезпечення  проведення  громадського  обговорення  з  питання
перейменування  вулиць  та  провулків  в  населених  пунктах  Лука-Мелешківської
територіальної громади», із завданнями, які поставлені перед робочою групою.

ВИСТУПИЛИ: 
Шеванюк О.В. – секретар робочої групи.
Ознайомила із зверненнями громадян, які надходять з різних міст України до Лука-

Мелешківської  сільської  ради через Вінницьку обласну державну адміністрацію, стосовно
перейменування вулиць у відповідності до закону про декомунізацію й списку УНП.

Вовк О.В. – член робочої групи. Ознайомила присутніх в яких селах громади існують
вулиці з назвами, які є порушенням Закону України. 

ВИРІШИЛИ:
Визначити  перелік  вулиць  та  провулків  в  населених  пунктах  Лука-Мелешківської

територіальної громади, яким пропонується змінити назву (перейменувати): 



в селі Лука-Мелешківська вулиці - Я.Галана, Терешкової, Колгоспна, Жовтнева, провулки 
- 1-й пров. Жовтневий, 2-й пров. Жовтневий;
в селі Прибузьке вулиці Конєва, Жукова;
в селі Яришівка вулиця Піонерська;
в селі Студениця вулиця Жовтнева.

2. ДОПОВІВ: 
Бондар В.М. – заступник голови робочої групи.
Ознайомив членів групи з порядком проведення громадського обговорення.
ВИРІШИЛИ:
1.  Схвалити  текст  інформаційного повідомлення  про  проведення  громадського

обговорення  з  питання  перейменування  вулиць  та  провулків  в  населених  пунктах  Лука-
Мелешківської територіальної громади, запропонованих до перейменування:

Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення щодо
перейменування вулиць та провулків в населених пунктах Лука-Мелешківської

територіальної громади
1. Лука-Мелешківська сільська рада інформує про початок проведення громадського

обговорення  щодо  перейменування  вулиць  та  провулків  в  Лука-Мелешківській
територіальній  громаді  та  запрошує  усіх  бажаючих  долучитись  до  обговорення  даного
питання. 

2. Організатор громадського обговорення – Лука-Мелешківська сільська рада.
3.  Громадське  обговорення  проводиться  Лука-Мелешківською  сільською  радою

відповідно  до  Закону  України  «Про  засудження  комуністичного  та  націонал-
соціалістичного  (нацистського)  тоталітарних  режимів  в  Україні  та  заборону  пропаганди
їхньої  символіки»,  постанови Кабінету Міністрів  України від 24.10.2012 р.  № 989 «Про
затвердження Порядку проведення громадського обговорення під час розгляду питань про
присвоєння  юридичними  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»,  враховуючи  інформацію
Українського  інституту  національної  пам’яті  щодо  декомунізації
(https://uinp.gov.ua/dekomunizaciya-ta-reabilitaciya/dekomunizaciya),  на  виконання  рішення
виконавчого комітету Лука-Мелешківської  сільської  ради від 25 травня 2021 року № 73
«Про  забезпечення  проведення  громадського  обговорення  з  питання  перейменування
вулиць та провулків в населених пунктах Лука-Мелешківської територіальної громади». 

4.  Ініціатори  щодо  перейменування  вулиць:  Голова  організації  «Декомунізація.
Україна.» Поздняков В.В. та громадяни України Зінченко Ф.А. та Цюпка О.-В.А.

5. Об’єкти права власності, яким пропонується змінити  назву (перейменувати):
вулиці  -  Я.Галана,  Терешкової,  Колгоспна,  Жовтнева,  провулки  -  1-й  пров.

Жовтневий, 2-й пров. Жовтневий в селі Лука-Мелешківська;
вулиці Конєва, Жукова в селі Прибузьке;
вулиця Піонерська в селі Яришівка;
вулиця Жовтнева в селі Студениця.
6. Строк проведення заходів з громадського обговорення - два місяці з дати публікації

інформаційного повідомлення на офіційному сайті сільської ради.
7. Провести громадське обговорення у формі:
-  електронного  опитування  громадськості  через  платформу  Google

Форми https://docs.google.com/forms/d/1Y88IyIYhUUuc-1wf5WAme58ABGKpp8y5n7dRdtVgvjs/edit,
приєднаної  до  офіційного  веб-сайту  Лука-Мелешківської  сільської  ради  –
http  ://  lmotg  .  gov  .  ua  ;

- інтернет-конференції.
Деталі  щодо  дати,  часу  та   інформаційної  платформи  проведення  вказаної

конференції буде розміщено на офіційному веб-сайті Лука-Мелешківської сільської ради в
рубриці «Оголошення»;

http://lmotg.gov.ua/
https://docs.google.com/forms/d/1Y88IyIYhUUuc-1wf5WAme58ABGKpp8y5n7dRdtVgvjs/edit
https://uinp.gov.ua/dekomunizaciya-ta-reabilitaciya/dekomunizaciya


- громадських слухань

8. Пропозиції  (зауваження) учасників громадського обговорення подаються в усній
формі  (під  час  громадського  слухання  та  інтернет-конференції)  чи  письмовій  формі  із
зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи (найменування, місцезнаходження
– для юридичної особи), яка їх подає протягом 45 днів з дати опублікування повідомлення
про його проведення на  наступну адресу:  23234,  Вінницька область,  Вінницький район,
село Лука-Мелешківська, вул. Центральна, 2,  або на електронну пошту: lukamelsr@i.ua, або
через платформу Google Форми, приєднаної до офіційного веб-сайту Лука-Мелешківської
сільської ради – http://lmotg.gov.ua.

9.  Прізвище та ім’я особи,  визначеної  відповідальною за  проведення  громадського
обговорення:  заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради -
БОНДАРЧУК Емілія Олексіївна – голова робочої групи.

10. Результати громадського обговорення будуть оприлюдненні на офіційному сайті
Лука-Мелешківської сільської ради за посиланням: http://lmotg.gov.ua  в строк до  12 серпня
2021 року.

2. Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення з питання
перейменування  вулиць  та  провулків  в  населених  пунктах  Лука-Мелешківської
територіальної громади, запропонованих до перейменування оприлюдинити 01 червня 2021
року на офіційному веб-сайті сільської ради.

3.  Провести  електронне  опитування  громадськості  через  платформу  Google
Форми https://docs.google.com/forms/d/1Y88IyIYhUUuc-1wf5WAme58ABGKpp8y5n7dRdtVgvjs/edit,
приєднаної до офіційного веб-сайту Лука-Мелешківської сільської ради – http  ://  lmotg  .  gov  .  ua  ,
підсумки опитування провести до 11 серпня 2021 року.

Голова робочої групи:     ___________      Бондарчук Е.О.
Члени робочої групи:      ___________      Бондар В.М.   
                                           ___________      Шеванюк О.В.
                                           ___________      Вовк О.В.    
                                           ___________      Кашльовська О.О.       
                                           ___________      Кириленко К.А.        
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