
                                                                                                                                        

 

                                                                                                                                                                  
 П Р О Т О К О Л  №4 

громадських слухань  на тему: 
 

« Про перейменування вул.ГАГАРІНА, вул.ГЕРЦЕНА, вул.ЮХВІТОВА  

в м.Бурштин» 

_____________________________________________________________________________ 

20.09.2022                                                                                                      м.Бурштин 

   Місце проведення слухань: актовий зал будинку культури ім.Т.Шевченка 
по вул.С.Бандери,буд.60  м.Бурштин.                        

         Присутні:  Учасники громадських слухань  10, членів Бурштинської  
територіальної громади в кількості 10 осіб (список – у додатку 1 до цього протоколу) 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обрання   голови та секретаря слухань. 
2. Затвердження порядку денного громадських слухань. 

          СЛУХАЛИ: Тетяну Білооку, яка розпочала громадські слухання та повідомила 

про необхідність обрати голову слухань, секретаря слухань. Також довела до відома 

присутніх, щодо питаня, яке виносяться на громадські слухання відповідно до рішення 
виконавчого комітету  від 12.08.2022 №156 «Про проведення громадських слухань 

щодо перейменування вулиць на території Бурштинської міської ради». Повідомлення 
про проведення громадських слухань  було оприлюднено для ознайомлення, 
пропозицій та зауважень громадскості  на офіційному сайті Бурштинської міської 

ради з 17.08.2022, де набрало 70 переглядів.   

        1. Про обрання   голову слухань. 

        ВИСТУПИЛИ:  - Кицела Н.Ю, яка запропонував обрати головою слухань Марію 
Михайлишин-начальника юридичного відділу Бурштинської міської ради ; 

- Михайлишин М.Я.- , яка запропонувала обрати секретарем слухань - т.в.о.завідувача 
сектору містобудування та архітектури Тетяну Білооку; 

      ГОЛОСУВАЛИ за обрання голови слухань: 

        “За”                                                                                         10; 
        “Проти”                                                                                 - ; 
        “Утримались”                                                                       - ; 

        “Не голосували”                                                                   -; 
        “Всього було присутніх  під час даного голосування -10 ;              

 УХВАЛИЛИ: 

Обрати головою слухань: 

Прізвище, ім’я, 
по-батькові 

Рік 
народження 

Домашня адреса 



Михайлишин Марія 

Ярославівна 
1984 

 

2.Обрати секретарем слухань.      

   ГОЛОСУВАЛИ за обрання секретаря слухань: 

        “За”                                                                                         10 ; 
        “Проти”                                                                                 - ; 

        “Утримались”                                                                       - ; 
        “Не голосували”                                                                   - ; 

        “Всього було присутніх  під час даного голосування -10 ;              

Обрати секретарем слухань: 

Прізвище, ім’я, 
по-батькові 

Рік 
народження 

Домашня адреса 

Білоока Тетяна Іванівна 1967  

2. Затвердження порядку денного та регламенту слухань 

   СЛУХАЛИ : Головуюча ознайомила  присутніх  з порядком деннним громадських 
слухань і запропонувала  його затвердити. 

   ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний громадських слухань. 

   ГОЛОСУВАЛИ: 

        “За”                                                                                         10 ; 

        “Проти”                                                                                 - ; 
        “Утримались”                                                                       - ; 
        “Не голосували”                                                                   - ; 

        “Всього було присутніх  під час даного голосування -10 ;              

СЛУХАЛИ: Головуюча, яка доповіла, що в зв'язку з повномаштабним вторгненням 

Російської Федерації на територію України на часі є завданням ліквідувати назви 
вулиць, які пов'язані з Росією і її історією.  Також проінформувала що відповідно до 

ст.13 Закону України « Про місцеве самоврядування» кожен може взяти участь у 
громадських слуханнях — як фізична особа, так і представник тієї чи іншої 

організації. На відміну від усіх інших форм громадської участі, громадські слухання 
проводяться безпосередньо перед тим, як влада приймає те чи інше рішення. Таким 

чином  громада береучасть у прийняттітого чи іншого рішення радою. 

  Ознайомила присутніх з зверненням,  яке надійшло від ГО Галицика районна 

станиця Братства ОУН-УПА  щодо перейменування вулиці Гагаріна в м. Бурштин на  
вулицю Філарета СКАСКІВА з нагоди 80-ї річниці утворення Української повстальної 
армії, який народився і проживав в місті Бурштин. 

 Пропозиція жителів вулиці Юхвітова м. Бурштин, які  пропонують перейменувати 

їхню вулицю на вулицю  ЄДНОСТІ, підтримана шляхом збору підписів при 
подворовому обході жителів вулиці. 



  Пропозиція жителів вулиці Герцена в м.Бурштин, які  пропонують перейменувати 
їхню вулицю на вулицю  СОБОРНА, також підтримана шляхом збору підписів жителів 
вулиці. 

   ГОЛОСУВАЛИ за  перейменування вул. Юхвітова на вул. ЄДНОСТІ. 

        “За”                                                                                         10 ; 
        “Проти”                                                                                 - ; 
        “Утримались”                                                                       - ; 

        “Не голосували”                                                                   - ; 
        “Всього було присутніх  під час даного голосування -10 ;              

  

  ГОЛОСУВАЛИ за  перейменування вул. Герцена  на вул. СОБОРНА.  

        “За”                                                                                         10 ; 

        “Проти”                                                                                 - ; 
        “Утримались”                                                                       - ; 

        “Не голосували”                                                                   - ; 

        “Всього було присутніх  під час даного голосування - 10 ;          

    Пропозиція ГО Галицика районна станиця Братства ОУН-УПА  щодо перейменування 
вулиці Гагаріна в м.Бурштин на  вулицю Філарета СКАСКІВА. 

Скаськів Філарет Теофілоич - народився 30 жовтня 1926 року в м.Бурштин в 
освітянській родині. В 1944 році став членом ОУН 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.  

        “За”                                                                                         10 ; 

        “Проти”                                                                                 - ; 
        “Утримались”                                                                       - ; 

        “Не голосували”                                                                   - ; 

        “Всього було присутніх  під час даного голосування - 10 ;          

      ВИСТУПИЛИ   

Іванюк С.М.- який зазначив, що  Філарет СКАСКІВ був  першим засновником  музею « 
Визвольної боротьби рідного краю» у м. Буршин. 

 Також вніс пропозицію, щодо створення комісії, яка разом з депутатом за яким 

закріплена дана вулиця рішенням ради, що планується перейменуватися, зібрали 
підписи жителів і їх пропозиції, щодо перейменування вулиці Гагаріна. 

 УХВАЛИЛИ:  

 Створити комісію і опрацювати з жителями вул. Гагаріна пропозиції, щодо 

перейменування їхньої вулиці. Також донести їм звернення ГО Галицька районна 
станиця Братства ОУН-УПА, щодо перейменування вул. Гагаріна на вул. Філарета 



СКАСКІВА. Та винести на розгляд Бурштинської міської ради всі пропозиції, щодо 
перейменування вулиць ЮХВІТОВА, ГАГАРІНА, ГЕРЦЕНА в м. Бурштин. 

     ГОЛОСУВАЛИ   

        “За”                                                                                         10 ; 
        “Проти”                                                                                 - ; 

        “Утримались”                                                                       - ; 
        “Не голосували”                                                                   -  
        “Всього було присутніх  під час даного голосування - 10 ;              

        

Голова слухань             ________________ Марія МИХАЙЛИШИН         

   

Секретар слухань         ________________Тетяна  БІЛООКА      

  


