
 

 
Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

 

Від  12.08.2022                         м.Бурштин                                                 № 156 

 

Про проведення громадських слухань 

щодо перейменування вулиць на території   

Бурштинської міської ради 

 

 

Відповідно до статті 37 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», підпункту «є» пункту 4 частини першої статті 1 Закону України 

«Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди 

їхньої символіки»,  звернення старости Дем’янівського старостинського 

округу від 28.06.2022 №48-24-13, звернення ГО «Декомунізація Україна» 

зареєстрованого в Бурштинській міській раді  від 03.08.2022 3 К-233, з метою 

залучення представників громадськості до розгляду питання перейменування 

вулиць  в м. Бурштин, с. Дем’янів, с. Юнашків, с. Новий Мартинів  

Бурштинської територіальної громади, виконавчий комітет міської ради 

вирішив: 

1. Провести громадські слухання щодо питання перейменування вулиць: 

-  вулиці 1 Травня, вулиці Гагаріна в с. Дем’янів; 

- вулиці Юхвітова, вулиці Гагаріна, вулиці Герцена в м. Бурштин; 

- вулиці 1 Травня в с. Новий Мартинів; 

- вулиці Колгоспна в с. Юнашків; 

2. Громадські слухання з питання перейменування вулиці 1 Травня  та вулиці 

Гагаріна в с. Дем’янів провести 05 вересня 2022 року о  1700 годині в 

приміщенні адміністративної будівлі по вул. 1 Травня,буд.40 с. Дем’янів; 

2.1. Громадські слухання з питання перейменування вулиці вулиці Юхвітова, 

вулиці Гагаріна, вулиці Герцена в м. Бурштин провести 08 вересня 2022 року 

о  1700 годині в приміщенні актового залу  будинку культури імені Т. 

Шевченка по вул. С. Бандери, буд.60, місто Бурштин; 



 2.2. Громадські слухання з питання перейменування вулиці 1 Травня  в с. 

Новий Мартинів провести 13 вересня 2022 року о   1700 годині в приміщенні 

актового залу будинку культури  по вул. Шевченка,буд.58 с. Новий 

Мартинів; 

2.3. Громадські слухання з питання перейменування вулиці Колгоспна в с. 

Юнашків провести 15 вересня 2022 року о  1700 годині в приміщенні актового 

залу будинку культури  по вул. І.Кліща,буд.1А с. Юнашків; 

3. Визначити уповноваженими виконавчими органами з підготовки 

громадських слухань – відділ цифрової трансформації та інформаційної 

політики та сектор містобудування та архітектури Бурштинської міської 

ради. 

4. Для участі у громадських слуханнях запросити: депутатів Бурштинської 

міської ради, посадових осіб виконавчих органів міської ради, представників 

громадських організацій. 

5. Затвердити склад організаційного комітету з підготовки громадських 

слухань згідно з додатком. 

6. Відділу цифрової трансформації та інформаційної політики оприлюднити 

на офіційному веб-сайті Бурштинської міської ради інформаційне 

повідомлення про проведення  громадських слухань. 

7. Координацію роботи та узагальнення інформації, щодо виконання цього 

рішення покласти на головного відповідального виконавця- сектор 

містобудування та архітектури. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника  

міського голови Ростислава Стаська. 

 

Перший заступник міського голови                         Ростислав СТАСЬКО 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       



                          Додаток 

                                                                       до рішення виконавчого комітету 

                                               від 12.08.2022 № 156 

                                                         

С К Л А Д 

організаційного комітету з підготовки громадських слухань, щодо 

перейменування вулиць по Бурштинській міській раді 

 

 

 КИЦЕЛА 

 Надія Юліанівна     - керуючий справами виконавчого комітету, голова  

                                     організаційного комітету; 

 

 

БІЛООКА               - т.в.о. завідувача сектору містобудування  

Тетяна Іванівна       та архітектури, заступник голови   організаційного 

                                  комітету;    

  

Члени організаційного комітету: 

 

ІВАНЮК  

Роман Степанович – секретар  міської ради; 

 

ПЕРЕПІЧКА         -  начальник відділу цифрової трансформації та 

Орися Ігорівна         інформаційної політики;     

  

МИХАЙЛИШИН   - начальник юридичного відділу;  

Марія Ярославівна  

 

   

 

Керуючий  справами виконкому                                    Надія  КИЦЕЛА 


