
 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

2 СЕСІЯ VІІ СКЛИКАННЯ 

(позачергова) 

РІШЕННЯ 

 

14 грудня 2015 року 

  

Про затвердження Переліку вулиць, 

провулків міста, які підлягають перейменуванню  

 

 Відповідно до статі 26, Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їх символіки» та наданого Українським інститутом національної 

пам’яті «Списку осіб, які підлягають під закон про декомунізацію», 

врахувавши висновки постійної комісії міської ради з питань законності, 

правопорядку, захисту прав людини та з питань найменування 

(перейменування) вулиць, провулків, площ, парків, скверів, інших об’єктів, 

які розміщені на території Гребінківської міської ради від 03.12.2015 року 

(протокол № 1), Гребінківська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

І. Затвердити Перелік вулиць, провулків міста, які підлягають 

перейменуванню відповідно до Закону України «Про засудження 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки»  (додається). 

2.Виконавчому комітету Гребінківської міської ради спільно з профільними 

постійними комісіями міської ради, організувати проведення роз’яснювальної 

роботи, обговорення в місцевих засобах масової інформації процесу 

перейменування вулиць та провулків міста, присвоєння їм нових назв, 

організувати проведення громадських слухань та обговорень. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

Гребінківської міської ради з питань законності, правопорядку, захисту прав 

людини та з питань найменування (перейменування) вулиць, провулків, 

площ, парків, скверів, інших об’єктів, які розміщені на території 

Гребінківської міської ради (Ніколаєнко Р.В.). 

 

             

Міський голова                                                          В. Колісніченко 

 

 



     ЗАТВЕРДЖЕНО: 

    Рішення позачергової 2-ї сесії Гребінківської 

    міської ради 7 скликання від 14.12.2015 

 

 

Перелік вулиць, провулків міста, які підлягають перейменуванню 

відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та забору 

пропаганди їх символіки» 

1. Назви вулиці: 

 20 років ВЛКСМ, 

 40 років Жовтня, 

 50 років Жовтня, 

 Жовтнева, 

 Калініна,  

 Крупської, 

 Куйбишева, 

 Леніна, 

 К.Маркса,  

 Орджонікідзе, 

 Островського,  

 Пархоменка, 

 Петровського, 

 Радянська,  

 Свердлова, 

 Ульянова, 

 Фрунзе, 

 Чапаєва,  

 Червоноармійська,  

 Щорса, 

 Горького, 

 Маяковського. 

2. Назви провулків: 

 Димитрова, 

 Жовтневий,  

 Морозова, 

 Маяковського. 

 

 

Міський голова        В. Колісніченко 


