
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

 

від 04.11.2022  № 120 

м. Золотоноша 

 

Про проведення громадських слухань  

 

 Враховуючи агресію російської федерації проти України, введений 

воєнний стан на території України, відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 24.10.2012 №989 „Про затвердження Порядку проведення 

громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним 

особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права 

власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, 

ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій”, Закону України „Про 

присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) 

фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій”, 

керуючись п. 20 ч. 4  ст. 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, - 

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 

1. Призначити громадські слухання на тему: „Перейменування вулиць 

Золотоніської територіальної громади” 02.12.2022 о 15.00 год у приміщенні 

міського будинку культури за адресою: м.Золотоноша, вул. Садовий проїзд 2. 

2. Оприлюднити повідомлення щодо проведення громадських слухань  на 

офіційному сайті Золотоніської міської ради та в інтернет-виданні газети 

„Златокрай”. 

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Секретар ради       Наталія СЬОМАК 

 
 

 
 
 
Денис Сизько 23904 

 



Повідомлення про призначення громадських слухань щодо 

перейменування вулиць Золотоніської територіальної громади 

 

Враховуючи агресію російської федерації проти України, введений воєнний 

стан на території України, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 24.10.2012 №989 „Про затвердження Порядку проведення громадського 

обговорення під час розгляду питань про присвоєння юридичним особам та 

об’єктам права власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які 

належать фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та 

святкових дат, назв і дат історичних подій”, Закону України „Про присвоєння 

юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних 

осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій” провести 

громадські слухання для обговорення пропозицій (зауважень) щодо 

перейменування вулиць Золотоніської територіальної громади. 

Організатор : виконавчий комітет Золотоніської міської ради 

Місце проведення: м.Золотоноша, вул. Садовий проїзд 4, міський будинок 

культури 

Час: 02.12.2022 15.00 год 

Пропозиції з обґрунтуванням щодо перейменування подати до 01.12.2022р. за 

адресою: м.Золотоноша, вул. Садовий проїзд 8 або на електронну пошту 

rada@zolo.ck.ua. 

Відповідальна особа за проведення громадських слухань Головань Лариса 

Борисівна, тел. (067) 833 22 09. 
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