
 

                                                                               
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 25 листопада 2022 року                                                                         № 06/40-22 

м.Бурштин 

 

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 

                                                                                                             25.11.2022 № 06/40-22 

 

 

ПЕРЕЛІК 

вулиць Бурштинської територіальної громади, які перейменовуються 
 

 

№ 

з/п 
Стара назва вулиці 

Нова назва вулиць, які 

пропонуються до перейменувань 

 
 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 міської ради                                                               Роман ІВАНЮК 

     


