
АНДРУШІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Двадцять перша сесія                                                          Восьмого скликання

27.05.2022      №2

Про  особливості  перейменування  об’єктів  міського  підпорядкування,
назви  яких  пов’язані  з  російською  федерацією  та/або  її  союзниками
(сателітами),  під  час дії  воєнного стану,  введеного Указом Президента
України  від  24.02.2022  №64/2022  «Про  введення  воєнного  стану  в
Україні»,  затвердженого  Законом  України  «Про  затвердження  Указу
Президента  України  «Про  введення  воєнного  стану  в  Україні»  від
24.02.2022 №2102-1Х 

Відповідно Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
«Про правовий режим воєнного стану», «Про присвоєння юридичним особам
та об єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних таʼ
святкових дат, назв і дат історичних подій», Указу Президента України від
24.02.2022  №64/2022  «Про  введення  воєнного  стану  в  Україні»,
затвердженого  Законом  України  «Про  затвердження  Указу  Президента
України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-1Х,
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, з метою зменшення інформаційного та культурологічного
впливу московського наративу на світогляд  жителів Андрушівської міської
територіальної  громади,  створення  передумов  для  унеможливлення
агітаційно-пропагандистської  діяльності  вороже  налаштованих  до  України
осіб, деколонізації топоніміки  громади, враховуючи звернення громадської
організації «СВАРГО», міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.Установити,  що перейменування об єктів міського підпорядкування,ʼ
назви  яких  пов язані  з  російською  федерацією  та/або  її  союзникамиʼ
(сателітами),  під  час  дії  воєнного  стану,  введеного  Указом  Президента
України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»,



затвердженого  Законом  України  «Про  затвердження  Указу  Президента
України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-1Х
здійснюється  без  застосування  положень  Порядку  присвоєння  поштових
адрес  об єктам  нерухомості  у  м.Андрушівка,  затвердженого  рішеннямʼ
виконавчого комітету Андрушівської міської ради №45 від 08.05.2013 р.

2.Відділу  комунальної  власності,  містобудування  та  архітектури
Андрушівської міської ради:

2.1.  До  06.06.2022  здійснити  моніторинг  об єктів  міськогоʼ
підпорядкування,  назви  яких  пов язані  з  російською  федерацією  та/або  їїʼ
союзниками (сателітами).

2.2.  До  10.06.2022  оприлюднити  інформаційне  повідомлення  про
проведення  громадського  обговорення  щодо  перейменування  об єктівʼ
міського  підпорядкування,  назви  яких  пов язані  з  російською  федерацієюʼ
та/або її союзниками (сателітами) із пропозиціями та обгрунтуванням  щодо їх
перейменування.

2.3.  До  15.07.2022  із  залученням  працівників  відділу  інформаційних
технологій та інформації Андрушівської міської ради здійснити в електронній
формі  збір  пропозицій  щодо  перейменування  об єктів  міськогоʼ
підпорядкування,  назви  яких  пов язані  з  російською  федерацією  та/або  їїʼ
союзниками (сателітами).

2.4. До 12.08.2022 провести рейтингове електронне голосування щодо
запропонованих назв об єктів міського підпорядкування, назви яких пов язаніʼ ʼ
з  російською федерацією та/або її  союзниками (сателітами),  на офіційному
вебсайті  Андрушівської  міської  ради,  узагальнити  та  оприлюднити  його
результати.

3.Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну
комісію з питань освіти, охорони здоров'я, фізичного виховання, культури та
соціальної політики (Паламар С.І.) та секретаря ради Прокопенко О.В.

Міський голова                                                                         Галина БІЛЕЦЬКА
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