
ДОДАТОК 2

До рішення міської ради від 04.03.2016р.№ 12/07-16

П Р О Т О К О Л  №2
громадських слухань на тему : « Присвоєння назв новостворених вулиць на території в

урочищі «Пасовище» м. Бурштин.

від "25" жовтня 2016 р.

Присутні:

Учасники громадських слухань членів територіальної громади міста Бурштин 

(с. Вигівка) в кількості 24 осіб (список -  у додатку 1 до цього протоколу).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання секретаря слухань.

2. Про ситуацію щодо присвоєння назв новостворених вулиць на території в урочищі 
«Пасовище» м. Бурштин згідно розробленого ДПТ затвердженого рішенням міської ради №

15/16-16 від 26.08.2016р.

1. Обрання секретаря слухань.

СЛУХАЛИ: Т.Білооку -головного архітектора міста, яка запропонувала обрати 
секретарем громадських слухань Марчук Н.Я.- спеціаліста І категорії 
організаційного .відділу.

1. Про обрання секретаря слухань.

ВИСТУПИЛИ: Драгун Л.І.рйса підтримала кандидатуру секретаря Марчук Н.Я.- 
спеціаліста І- категорії організаційного відділу.

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” - 24;

“Проти” - 0;

“Утримались” - 0; 

“Не голосували” - 0;

“Всього було присутніх жителів під час даного голосування” 24;



УХВАЛИЛИ:

1. Обрати секретарем слухань:

Прізвище, ім’я, по-батькові

Марчук Наталія Ярославівна

СЛУХАЛИ: Білооку Т.І.-завідувача сектору містобудування та архітектури, яка 
ознайомила присутніх щодо питання громадських слухань на тему: «Присвоєння назв 

новостворених вулиць на території в урочищі «Пасовище» згідно розпорядження міського
голови №359 від 10.10.2016р.

ВИСТУПИЛИ:

Білона Т.І., яка ознайомила присутніх з заявою від ГО « Бурштинське об'єднання воїнів 
АТО» від 21.09.2016р. про назвати одну із новостворених вулиць -  вулицею Воїнів АТО та 
звереннням ГО « Зарваницька громадська ініціатива» про прохання назвати одну із 
новостворених вулиць іменем Марти Гай -  діячки ОУН-УПА, зв'язкової і помічниці Петра 
Федуна, поетеси,члена Спілки письменників України частина життя якої пов'язана із нашим 
містом.

Також дала роз'яснення про розпорядження міського голови № 364 від 13.10.2016» Про 
створення підготовчого комітету щодо проведення громадських слухань з присвоєння назв 
новостворених вулиць» та результати обговорення підготовчого комітету. Де були 
запропоновані назви вулиць:

Перша вулиця - вулиця «Воїнів АТО»

- вулиця Захисників Вітчизни;

Друга вулиця -  вулиця Марти Гай;

Третя вулиця -  вулиця Маркіяна Шашкевича;

-вулиця Весняна;

-вулиця Європейська;

Запропоновані вулиці були винесені для онлайн голусування жителям міста на сайті 
Бурштинської міської ради.

Присутніх було проінформовано результати онлайн голусування станом на 25.10.2016р.: 
Перша вулиця - вулиця «Воїнів АТО» -85%

-вулиця Захисників Вітчизни- 15%;

Друга вулиця -  вулиця Марти Гай-5 2%;

-утримались -  48%;

Третя вулиця -  вулиця Маркіяна Шашкевича- 15%;



-вулиця Весняна- 52%;

- вулиця Європейська-21%;

Головним архітектором міста було дано роз'яснення щодо процедури подальшого механізму 
затвердження назв новостворених вулиць.

УХВАЛИЛИ:

Запропонувати та винести на розгляд чергової сесії Бурштинської міської ради 
такі назви вулиць:

Перша вулиця - вулиця «Воїнів АТО»;

Друга вулиця - вулиця Марти Гай;

Третя вулиця - вулиця Весняна;

ГОЛОСУВАЛИ:

“За” 24;

“Проти” 0;

“Утримались” 0;

“Не голосували” 0;

“Всього було присутніх жителів під час даного голосування” 24

В.Гулик
(прізвище та ініціали)

Н.Марчук

(підпис) (прізвище та ініціали)


