
                                                                                                                                         

 

 

                                                                                                                                                                 ДОДАТОК 2 

                                                                                                 

до Положення 
«Про громадські слухання в м. Бурштин» 

 

 П Р О Т О К О Л  №1 
громадських слухань  на тему: 

 

« Про перейменування вулиці 1 Травня та вулиці Гагаріна в с. Дем’янів» 

_____________________________________________________________________________ 

05.09.2022                                                                                                      с. Дем’янів 

   Місце проведення слухань: актовий зал будинку культури по 
вул.Шевченка,буд.50 село Дем’янів                        
         Присутні:  Учасники громадських слухань  20, членів Бурштинської  

територіальної громади в кількості 20 осіб (список – у додатку 1 до цього протоколу), 
у тому числі жителів с.Дем'янів – 17 осіб. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обрання   голови та секретаря слухань. 
2. Затвердження порядку денногогромадських слухань. 

          СЛУХАЛИ: Кицелу Н.Ю.керуючу справами виконавчого комітету, 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. 
Зауважень і пропозицій не поступило.  

        1. Про обрання   голову слухань. 

        ВИСТУПИЛИ:  - Кицела Н.Ю, яка запропонував обрати головою слухань 

старосту села Дем'янів –Вербовського С.П; 

- Михайлишин М.Я.- начальник юридичного відділу Бурштинської міської ради, яка 

запропонувала обрати секретарем слухань - т.в.о.завідувача сектору містобудування та 
архітектури Тетяну Білооку; 

      ГОЛОСУВАЛИ за обрання голови слухань: 

        “За”                                                                                         20 ; 

        “Проти”                                                                                 - ; 
        “Утримались”                                                                       - ; 

        “Не голосували”                                                                   -; 
        “Всього було присутніх  під час даного голосування -20 ;              



 УХВАЛИЛИ: 

Обрати головою слухань: 

Прізвище, ім’я, 

по-батькові 

Рік 

народження 
Домашня адреса 

Вербовський Степан 

Петрович 
1968 

 

2.Обрати секретарем слухань.      

   ГОЛОСУВАЛИ за обрання секретаря слухань: 

        “За”                                                                                         20 ; 

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

        “Всього було присутніх  під час даного голосування -20 ;              

Обрати секретарем слухань: 

Прізвище, ім’я, 

по-батькові 

Рік 

народження 
Домашня адреса 

Білоока Тетяна Іванівна 1967  

2. Затвердження порядку денного та регламенту слухань 

   СЛУХАЛИ : Головуючий ознайомив присутніх  з порядком деннним громадських 
слухань і запропонував його затвердити. 

   ВИРІШИЛИ: Затвердити порядок денний громадських слухань. 

   ГОЛОСУВАЛИ: 

        “За”                                                                                         20 ; 

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

        “Всього було присутніх  під час даного голосування -20 ;              

СЛУХАЛИ:  

 Головуючого, який доповів, 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. 

 Враховуючи звернення  та пропозицію жителів вулиці 1 Травня с. Дем'янів, які  
пропонують перейменувати їхню вулицю на вулицю  Василя ДІЛЬНОГО - уроженця 

села Дем'янів, військовослужбовця, який героїчно загинув у березні 2022 року та 
проживав на  цій вулиці. 



 Враховуючи звернення  та пропозицію жителів вулиці Гагаріна в с. Дем'янів, які  
пропонують перейменувати їхню вулицю на вулицю  ГЕРОЇВ УКРАЇНИ. 

Оскільки, звання Герой України – державна нагорода України, найвищий ступінь 
відзнаки в Україні, що надається громадянам Україниза здійснення визначеного 
геройського вчинку або видатного трудового  досягнення, тому просять присвоїти 

саме таку назву вулиці. 

   ГОЛОСУВАЛИ за  перейменування вул. 1Травня на вул. Василя ДІЛЬНОГО: 

        “За”                                                                                         17 ; 
        “Проти”                                                                                 - ; 

        “Утримались”                                                                       - ; 
        “Не голосували”                                                                   3 ; 

        “Всього було присутніх  під час даного голосування -20 ;              

 ГОЛОСУВАЛИ за  перейменування вул. Гагаріна на вул. ГЕРОЇВ УКРАЇНИ: 

        “За”                                                                                         17 ; 

        “Проти”                                                                                 - ; 
        “Утримались”                                                                       - ; 
        “Не голосували”                                                                   3 ; 

        “Всього було присутніх  під час даного голосування - 20 ;              

 

        

Голова слухань             ________________ Степан ВЕРБОВСЬКИЙ         

   

Секретар слухань         ________________Тетяна  БІЛООКА      

  

  


