
ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови

Q& 0 3 .  & О З Д  .NoS g U

Про проведення громадського обговорення

З метою врахування громадської думки з питання перейменування 
вулиці Московської у вулицю Родини Фальц-Фейнів у місті Херсоні, 
керуючись частиною четвертою статті 1 та частиною шостою статті 3 Закону 
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 24.10.2012 № 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», рішенням міської ради від 23.07.2021 № 374 «Про перейменування 
комісії з підготовки та внесення на розгляд міської ради питань щодо 
найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, парків, 
скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території міста Херсона, 
затвердження Положення про неї та її складу в новій редакції та затвердження 
Положення про порядок найменування (перейменування) вулиць, провулків, 
проспектів, парків, скверів, мостів та інших об’єктів, розташованих на 
території Херсонської міської територіальної громади», пунктом 1 частини 
першої статті 37, пунктами 19, 20 частини четвертої статті 42 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Провести громадські обговорення 28.09.2021, о 16:00, у приміщенні 
бібліотеки-філії № 6 Херсонської централізованої бібліотечної системи, за 
адресою: м. Херсон, вул. Московська, 49, щодо перейменування вулиці 
Московської у вулицю Родини Фальц-Фейнів.

2. Визначити організатором громадського обговорення комісію з 
підготовки та внесення на розгляд міської ради питань щодо найменування 
(перейменування) вулиць, провулків, проспектів, парків, скверів, мостів та 
інших об’єктів, розташованих на території Херсонської міської територіальної 
громади (далі -  Комісія) (ЦИГАНОК С.).

3. Визначити відповідальним за проведення громадського
обговорення суб’єкта ініціативи -  Херсонську обласну організацію 
Національної спілки краєзнавців України (МАКІЄНКО О., за згодою).



2

4. Комісії забезпечити:
4.1. Збір та реєстрацію пропозицій і зауважень громадського обговорення, 

оприлюднення його результатів.
4.2. Підготовку звіту та узагальнення аналізу пропозицій, що надійшли 

під час громадського обговорення.
4.3. Складання протоколу за результатами проведення обговорення.
5. Департаменту інформаційних технологій міської ради (ЗАРУБА І.) 

оприлюднити дане розпорядження на офіційному сайті Херсонської міської 
ради та її виконавчих органів, департаменту у справах засобів інформації та 
зв'язків із громадськістю міської ради (ОГАНЕСЯН Г.) -  у засобах масової 
інформації.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покластийна заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів"’ ради згідно з 
розподілом обов’язків.

Міський голова Ігор КОЛИХАЄВ


