
  
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ  

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

від «___»_____________ 2022 року       № ____ 

 

Про погодження проєкту рішення  

Кропивницької міської ради «Про  

перейменування вулиць та площі» 

 

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, підпунктом 1             

пункту «а» статті 29, статтею 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Виконавчий комітет Кропивницької міської ради  
 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Погодити проєкт рішення Кропивницької міської ради «Про 

перейменування вулиць та площі», що додається. 

  

 2. Управлінню культури і туризму Кропивницької міської ради 

забезпечити внесення проєкту рішення на розгляд міської ради.  

  

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради С.Колодяжного. 

 

 

 

Секретар міської ради      Олег КОЛЮКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неля Чорна 35 83 66 



ПОГОДЖЕНО 
 

Рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради 

«___»__________2022 року № ____ 

 

Проєкт 
 

КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «__»____________2022 року       № ___ 

 

Про перейменування вулиць  

та площі  

 

Керуючись статтями 140, 146 Конституції України, статтями 25, 37 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 7 Закону 

України «Про географічні назви» та враховуючи рекомендації міської 

топонімічної комісії при Виконавчому комітеті Кропивницької міської ради 

від 04 травня 2022 року, Кропивницька міська рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Перейменувати вулиці та площу м. Кропивницького Кропивницької 

міської територіальної громади згідно з додатком.  
 

2. Управлінню містобудування та архітектури Кропивницької міської 

ради провести відповідні роботи, пов’язані з перейменуванням вказаних 

вулиць та площі.  
 

3. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій 

забезпечити внесення відомостей щодо їх місця знаходження відповідно до 

пункту 1 рішення.  
 

4. Департаменту надання адміністративних послуг Кропивницької 

міської ради забезпечити внесення змін щодо місця знаходження 

підприємств, установ, організацій відповідно до пункту 1 рішення 
 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

міської ради з питань охорони здоров`я, освіти, соціальної політики, 

культури та спорту, заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради С.Колодяжного. 

 

 

Секретар міської ради       Олег КОЛЮКА 
 

Неля Чорна 35 83 66 



    Додаток  

    до рішення Кропивницької міської ради 

    «__»___________2022 року № ____ 

 

ПЕРЕЛІК 

вулиць та площі м. Кропивницького Кропивницької міської 

територіальної громади, які перейменовуються 
 

 
 

Начальник управління культури  

і туризму Кропивницької міської ради    Анна НАЗАРЕЦЬ 

вулиця Алтайська 
 

- вулиця Бородянська 

провулок Алтайський 
 

- провулок Бородянський 

вулиця Байкальська 
 

- вулиця Ірпінська 

вулиця Водоп’янова 
 

- вулиця Чорнобаївська 

вулиця Волкова (від вулиці Героїв 

України до вулиці Комарова) 
 

- вулиця Героїв - рятувальників 

вулиця Воронезька 
 

- вулиця Андрія Норова 

вулиця Дворцова 
 

- вулиця Театральна  

вулиця  Добровольського 
 

- вулиця Леоніда Каденюка 

площа Дружби народів 
 

- площа Міст-героїв України 

вулиця Желябова 
 

- вулиця Гостомельська 

вулиця Інтернаціональна 
 

 вулиця Євгена Коновальця 

вулиця Леваневського  
 

- вулиця Степана Чобану 

вулиця Новгородська 
 

- вулиця Охтирська 

проїзд Новгородський та  

тупик Новгородський  
 

 

- 
 

проїзд Охтирський 
 

провулок Новгородський 1-й 
 

- провулок Охтирський 1-й 

провулок Новгородський 2-й 
 

- провулок Охтирський 2-й 

вулиця Пацаєва 
 

- вулиця Героїв Маріуполя 

вулиця Пушкіна 
 

- вулиця Миколи Садовського 

провулок Пушкіна 
 

- провулок Миколи Садовського 

вулиця Радищева 
 

- вулиця Отамана Гордієнка 

вулиця Саратовська 
 

- вулиця Волноваська 

вулиця Толстого 
 

- вулиця Канатівська 

вулиця Тульська 
 

- вулиця Бучанська 

вулиця Ушакова  
 

- вулиця Святослава Хороброго 

провулок Халтуріна - вулиця Учительська 


