
                                                                                                                                    Проект   

 

 

Від 13.10.2022               м. Бурштин                                            № 4675 

 

Про  перейменування вулиць на території   

Бурштинської міської ради 

 

 
 Відповідно до ст.ст.140,146 Конституції  України,  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»,  

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

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

подій», враховуючи   рішення  виконавчого комітету Бурштинської міської ради від 

12.08.2022 № 156 «Про проведення громадських слухань щодо перейменування вулиць на 

території Бурштинської міської ради», керуючись ст.ст.26,59 «Про місцеве 

самоврядування»,  рекомендації комісії з питань прав людини, законності, депутатської 

діяльності, етики та регламенту,  міська рада    

                                                          

                                                           вирішила:               

 

1. Перейменувати вулиці в місті Бурштин, селі Дем’янів, селі Новий Мартинів, селі 

Юнашків Бурштинської територіальної громади згідно із додатком ( додається). 

2. Рекомендувати керівникам підприємств, установ, організацій забезпечити 

внесення відомостей щодо їх місця знаходження відповідно до пункту 1 даного рішення. 

3. Центру надання адміністративних послуг Бурштинської міської ради забезпечити 

внесення змін до реєстрів.  

4. Координацію роботи та узагальнення інформації, щодо виконання цього рішення 

покласти на головного відповідального виконавця- сектор містобудування та архітектури. 

           5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на cекретаря міської ради  

Романа Іванюка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Міський голова                                                                        Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            Додаток 

                                                                                                             до рішення міської ради 

                                                                                                            «_____»____________2022 

 

 

ПЕРЕЛІК 

вулиць  Бурштинської територіальної громади, які  перейменовуються 
 

 

 

 

№п/п Стара назва вулиці Нова назва вулиць, які 

пропонуються до перейменуваннь 

 

  м. БУРШТИН 

 

 

1. Вул. Гагаріна м. Бурштин Вул. Філарета СКАСКІВА 

 м. БУРШТИН 

 
2. Вул. Юхвітова м. Бурштин вул. ЄДНОСТІ 

м. БУРШТИН 
 с. ДЕМ’ЯНІВ  

1. Вул. 1 Травня с. Дем’янів вул. Василя ДІЛЬНОГО 

с. ДЕМ’ЯНІВ 
2. Вул. Гагаріна с. Дем’янів вул. ГЕРОЇВ УКРАЇНИ 

с. ДЕМ’ЯНІВ 
  с. НОВИЙ МАРТИНІВ  

 

1. Вул. 1 Травня  

с. Новий Мартинів 

 

вул. Степана  БАНДЕРИ 

с. НОВИЙ МАРТИНІВ 

 с. ЮНАШКІВ 

 

 

1.  Вул. Колгоспна с. Юнашків вул. МОЛОДІЖНА 

с. ЮНАШКІВ 
 

 

 

 

 

 

     Секретар  ради                                                                 Роман ІВАНЮК 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Автор проекту: 

 

Т.в.о. завідувача сектору  

містобудування та  архітектури         

                                    __________  2022 ____________________  Тетяна БІЛООКА 

 

Нач. загального відділу ________2022 ____________________  Марія ЯЦИК 

 

Керуюча справами 

виконавчого комітету                  _______2022  ______________Надія КИЦЕЛА 

 

Юридичний відділ    ___________ 2022 __________________ 

 

Секретар ради             __________  2022 ___________________Роман  ІВАНЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                Пояснювальна записка 
до проекту рішення Бурштинської міської ради від ________ 2022 № ________ 

 

«Про  перейменування вулиць на території  Бурштинської міської ради» 

 

 

1. Проект рішення підготовлено- сектором  містобудування та архітектури 

Бурштинської міської ради. 

 

2. Обгрунтування та мета прийняття рішення: 

  У результаті повномасштабного військового вторгнення  РФ виникла необхідність 

захисту інтересів держави у всіх сферах діяльності, у тому числі й перейменування 

об’єктів топоніміки. Оскільки дерусифікація та деколонізація є логічним продовженям 

декомунізаційних процесів, тому позбавлення  від російських та залишків радянських назв 

у публічному просторі набуло обертів на рівні громад. 

 Питання змін назв вулиць було опрацьовано виконавчим органом міської ради та 

проведено громадські слухання в кожному населеному пункті де перейменовуються 

вулиці Бурштинської територіальної громади. Також зібрані підписи жителів даних 

вулиць щодо пропозицій їх перейменувань. 

Вулиці рекомендовані для перейменування 

 

 

 

№п/п 

 

     Стара назва вулиці 

Нова назва вулиць, 

які пропонуються до 

перейменувань 

 

1. Вул. Гагаріна м. Бурштин 

(Юрій Олексійович Гагарін 

(9.03.1934-27.03.1968)-льотчик 

космонавт, Герой Радянського 

Союзу, кавалер найвищих знаків 

відмінності низки держав, почесний 

громадянин багатьох міст Росії. 

 Вул. Філарета СКАСКІВА 

 м. БУРШТИН 

(Скаськів Філарет Теофілоич - 
народився 30 жовтня 1926 року в м. 

Бурштин в освітянській родині. В 1944 

році став членом ОУН-УПА і був 

призначений на посаду пропогандиста. 

Брав участь у боях із більшовиками біля 

Тростянця на Лопаті у Чорному лісі. 

Радянська влада судила Філарета 

Скасківа 24 квітня 1945 року на 15 років 

каторжних робіт в Красноярськ, а згодом 

в Норильськ. Після відбуття вироку  

повернувся в Україну де проживав   і 

працював в м. Бурштин до кінця свого 

життя. 

2. Вул. Юхвітова м. Бурштин 
(Петро Сергійович Юхвітов 

(01.10.191812.08.1944), 

національність-чуваш, радянський 

офіцер. Герой Радянського Союзу 

(посмертно).Командир стрілкової 

роти 873-го стрілкового полку 276-

Вул. ЄДНОСТІ 

м. БУРШТИН 



ої стрілкової дивізій  1-ої 

гвардійської армії Українського 

фронту. Загинув на території 

бувшого Галицького району Івано-

Франківської області та похований 

у братській могилі м. Бурштин). 

 с. ДЕМ’ЯНІВ  

1. Вул. 1 Травня с. Дем’янів Вул. Василя ДІЛЬНОГО 

с. ДЕМ’ЯНІВ 

(Уроженць села Дем'янів, 

військовослужбовць, який героїчно загинув 

у березні 2022 року, під час 

повномасштабного військового вторгнення  

РФ на територію України і проживав на 

даній вулиці). 

 
2. Вул. Гагаріна с. Дем’янів 

(Юрій Олексійович Гагарін 

(9.03.1934-27.03.1968)-льотчик 

космонавт, Герой Радянського 

Союзу, кавалер найвищих знаків 

відмінності низки держав, почесний 

громадянин багатьох міст Росії). 

Вул. ГЕРОЇВ УКРАЇНИ 

с. ДЕМ’ЯНІВ 

(Звання Герой України – державна 

нагорода України, найвищий ступінь 

відзнаки в Україні, що надається 

громадянам Україниза здійснення 

визначеного геройського вчинку або 

видатного трудового  досягнення). 

 
  с. НОВИЙ МАРТИНІВ  

 

1. Вул. 1 Травня  

с. Новий Мартинів 

 

Вул. Степана  БАНДЕРИ 

с. НОВИЙ МАРТИНІВ 

Степан Бандера- 

(1.12.1909-15.10.1959) український 

політичний діяч, один із радикальних та 

чільних ідеологів і теоретиків українського 

націоналістичного руху XX ст., голова 

Проводу ОУН, активний діяч ОУН має 

визначений статус Борець за незалежність 

України у ХХст. В 2010 році посмертно 

нагороджений званням герой України. 

Вважається національним героєм України). 

 

 

 

 
 с. ЮНАШКІВ 

 

 

1.  Вул. Колгоспна с. Юнашків Вул. МОЛОДІЖНА 

с. ЮНАШКІВ 
 

  



 

 

3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання. 

 

   Керуючись ст.ст.140,146 Конституції  України, 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»,  

рішенням  виконавчого комітету Бурштинської міської ради від 12.08.2022 № 156 

 

4. Фінансово-економічне  обгрунтування. 

 

 Реалізація даного  проекту не потребує витрат міського бюджету. 

 

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття рішення. 

 

             Наслідками прийняття розробленого проекту стане: позбавлення  від російських та 

залишків радянських назв у публічному просторі. 

 

 

 

 Т.в.о. завідувача сектору  

 містобудування та архітектури                                                           Тетяна БІЛООКА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 


