
 

Довідка 

про погодження проєкту рішення  «Про перейменування                                     

4-го провулку    Толстого в місті Коростені без зміни нумерації будівель » 

 

 

Проект рішення розроблено:  юридичний відділ виконавчого комітету 

Коростенської міської ради 

 

Виконавець: Камінська Тетяна Анатоліївна, начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету  Коростенської міської ради, кабінет №47 вулиця 

Грушевського, 22, місто Коростень, тел. 9-61-35. 

 

 

Доповідає на сесії:керуючий справами виконкому Охрімчук А.В. 

 

Доповідає на засіданнях постійних комісій:    керуючий справами виконкому 

Охрімчук А.В. 

 

 

 

Запросити: 

 

Розсилка: юридичний відділ виконавчого комітету,   Заступник міського 

голови  (Корнійчук В.О.), керуючий справами виконкому  (Охрімчук А.В.), 

відділ архітектури, містобудування та земельних ресурсів.  

ПОГОДЖЕНО із зауваженнями: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Коростенської міської ради 

«Про перейменування    4-го провулку    Толстого 

в місті Коростень без зміни нумерації будівель » (  шістнадцята  сесія VІІІ 

скликання)   від 04.08.2022р. 

    Заслухавши інформацію робочої групи  з підготовки  перейменування  

вулиць та провулків у Коростенській міській територіальній громаді, взявши до 

уваги  Протокол №5 від 25.07.2022р., відповідно   до    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»,  ст.ст. 1, 7, 8, 9 Закону України «Про географічні назви», 

Постанови  Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 року №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», враховуючи рекомендації постійної  комісії з 

питань законності, правопорядку, прав людини, розвитку громади, депутатської 

діяльності та етики  4-й провулок  Толстого  в м. Коростені вирішено 

перейменувати на   провулок Панаса Мирного  без   зміни нумерації будівель.   

          Матеріальні чи інші витрати міського бюджету, щодо прийняття даного 

рішення складають виготовлення табличок на будинки  по вулицям та 

провулкам.    

         Пана с  и рний (Пана с   кович Ру дченко), 01(13).05.1849, Миргород —

 28.01.1920, Полтава) — український прозаїк та драматург. З 1871 року Панас 

Рудченко жив і працював у Полтаві, займаючи різні посади в місцевій казенній 

палаті. Його зовсім не приваблювала чиновницька кар'єра (хоч сумлінне, 

ретельне виконання службових обов'язків і дозволило досягти високого чину 

дійсного статського радника. Вже після зайняття Полтави радянськими 

військами Панас Мирний, незважаючи на свій похилий вік, був змушений 

працювати у Полтавському губфінвідділі. Серед причин, які змусили 

письменника працевлаштуватися у похилому віці — тогочасна фінансова й 

економічна нестабільність та потреба утримувати родину. 

         При обговоренні на засіданні робочої групи пропозицію перейменування                 

4 - го провулку   Толстого  в м. Коростені     на   провулок     провулок Панаса 

Мирного ідтримали    12  членів робочої  групи із 12 присутніх.  

 

Начальник юридичного відділу                                                       Т.Камінська 
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