
                                                                        
УКРАЇНА 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

17 червня 2021 року                        Деражня                                            № 101 
 

   Про проведення громадських слухань 

щодо перейменування вулиць і провулків 

в населених пунктах Деражнянської міської 

територіальної громади 

  

   На підставі ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно 

до Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен 

(псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», 

міськвиконком 

  

ВИРІШИВ: 

 

1. Провести громадські слухання щодо перейменування вулиць і провулків в 

населених пунктах Деражнянської міської територіальної громади, а саме: 

 

- вулиця Радянська в смт Лозове; 

- вулиця Комсомольська в с. Красносілка; 

- вулиця Чапаєва в с. Галузинці;  

- вулиця Шестакова в с. Нижнє; 

- вулиця Котовського в с. Черешенька; 

- вулиця Ленінська в с. Буцневе; 

- вулиця Щорса в с. Буцневе; 

- вулиця Гайдара в с. Буцневе; 

- вулиця Щорса в с. Шарки; 

- провулок Піонерський в м.Деражня; 

- провулок Котовського в с. Черешенька. 

 

2. Громадські слухання провести в приміщеннях актового залу Деражнянського міського 

будинку культури, клубів с. Галузинці, с. Нижнє, с. Яблунівка, смт Лозове. Датою 

проведення громадських слухань визначити: 

            - по с. Галузинці - 30.06.2021року о 10.00 год; 

            - по с.Буцневе, с. Шарки – 30.06.2021року о 12.00 год; 

            - по м. Деражня та с. Нижнє, с. Черешенька - 01.07.2020 року о 10.00 год, 

            - по смт Лозове – 06.07.2021 року о 10.00 год. 

 

3. Визначити строк проведення громадських слухань не менше, як два місяці з дати 

оприлюднення відповідного інформаційного повідомлення на сайті Деражнянської міської 

ради. 

 

4. Обов'язки по організації і проведенню громадських слухань, надання роз’яснень і 

консультацій з приводу питань, винесених на обговорення,  покласти на Відділ 

містобудування та архітектури виконавчого комітету Деражнянської міської ради, 

завідувач відділу – Юзва М.О.. Адреса для листування: інд.32200, м.Деражня, 



Хмельницької області, вул.Миру,11/1, к.216 тел./факс 03856  2-15-36, e-mail: 

dermisrada@ukr.net. 

5.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Андрія ІВАХОВА. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                               Андрій КОВПАК 
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