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БЕРИСЛАВСЬКА  МІСЬКА  РАДА
ПРОЕКТ РІШЕННЯ
6  сесії міської ради   7   скликання


Про внесення змін та доповнень до рішення
31 сесії міської ради 5 скликання від 23.10.2008 року №367 «Про найменування вулиць та провулків,розташованих на території Бериславської міської ради» 


        Керуючись Законом України від 09.04.2015р. №317 «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки», Законом 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», враховуючи Протокол громадських слухань щодо перейменування вулиць у місті Бериславі, топонімічна назва яких підлягає зміні від       18 травня 2016 р., рекомендації виконавчого комітету Берславської міської ради щодо перейменування вулиць та провулків в м. Бериславі від. 23.05.2016  №37., керуючись ст.26, п.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
 ВИРІШИЛА:
·	Внести зміни до рішення 31 сесії міської ради 5 скликання від 23.10.2008 року №367 «Про найменування вулиць та провулків,розташованих на території Бериславської міської ради», а саме:
     -    вулицю  Латиських стрілків  на   вулицю Січових стрільців; 
·	вулицю  Радгоспна   на   вулицю Скіфська;
·	вулицю  Артема  на   вулицю Шкільна;
·	вулицю  Фрунзе на   вулицю Олеся Гончара;
·	вулицю  Котовського на   вулицю Чумацька;
·	вулицю  Будьоного на   вулицю Затишна;
·	вулицю  Ворошилова на   вулицю Володимирська;
·	вулицю  Калініна на   вулицю Леоніда Бикова;
·	вулицю  Крупської  на   вулицю Солов'їна;
·	вулицю  Ленінградська на   вулицю Михайла Горіккера;
·	вулицю  Щорса на   вулицю Шалімова;
·	вулицю  Енгельса на   вулицю Кримська;
·	вулицю  Урицького на   вулицю Козацька;
·	вулицю  Р. Люксембург на   вулицю Воскресенська;
·	вулицю  Луначарського на   вулицю Успенська;
·	вулицю  Кірова  на  вулицю Кобзаря;
·	вулицю  Свердлова  на  вулицю Дружби;
·	вулицю  Комсомольська на   вулицю Славна;
·	вулицю  Куйбишева на  вулицю Захисників Вітчизни;
·	вулицю  Колгоспна на  вулицю Котляревського;
·	вулицю  К.Цеткін на  вулицю Різдвяна;
·	вулицю  Піонерська на  вулицю Вишнева;
·	вулицю  Червоноармійська на  вулицю Кості Гордієнка;
·	вулицю  Мануйленка на  вулицю Грушевського;
·	вулицю  Чапаєва на  вулицю Гетьманська;
·	провулок Крупської на  провулок Слов'янський;
·	провулок Колгоспний  на провулок Покровський.

2. Відділу містобудування, архітектури та ЖКГ Бериславської міської ради: 
2.1. Внести відповідні зміни до переліку вулиць, проспектів, бульварів, провулків, площ м.Берислава. 
2.2. Внести зміни до схемплану м.Берислава протягом двох тижнів з дня його прийняття. 
 3. Надіслати дане рішення до Херсонської філії ДП «Національні інформаційні системи» для внесення нової назви до словника Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за адресою: 73000 м. Херсон, пр-т Ушакова , 2 , оф. 333.
4. Подати до відділу ведення Державного реєстру виборців Бериславської РДА рішення сессії про перейменування вулиць.
      5. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань містобудування, архітектури, будівництва, соціальної інфраструктури, житлово-комунального господарства, регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища.




 Міський голова                                              О.М. Шаповалов

