
 

 

Довідка 

про погодження проєкту рішення  «Про перейменування                           

вулиці    П.Д. Власенка в  селі   Хотинівка  Коростенської міської  

територіальної громади 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      вулиці      П.Д. Власенка в  селі   Хотинівка  

Коростенської міської  територіальної громади 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 №6 від 26.07.2022р., 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 вулицю     П.Д. Власенка в  селі   Хотинівка   Коростенської 

міської територіальної громади вирішено перейменувати без зміни нумерації 

будівель на   Петра Власенка. 

          Матеріальні чи інші витрати міського бюджету, щодо прийняття даного 

рішення складають виготовлення табличок на будинки  по вулицям та 

провулкам.  

 

       Мешканці вулиці не хотіли міняти назву, комісія конкретизувала  особу 

Власенка. 

       Власенко Петро Данилович, 05.11.1921 – 23.02.2002 рр., учасник ІІ 

світової війни, нагороджений орденом Червоної Зірки, орденом Вітчизняної 

війни, медалями «За бойові заслуги», «За оборону Ленінграда», ветеран праці, 

працював у колгоспі, був обраний головою сільради, очолював сільську раду 

ветеранів війни та праці.  

       Рішенням ХІІ сесії Хотинівської сільської ради ХХІІІ скликання від 

15.02.2002 р. вулиця Нова в с. Хотинівка перейменована на вулицю Власенка 

Петра Даниловича. 

 

        При обговоренні на засіданні робочої групи пропозицію перейменування       

вулиці   П.Д. Власенка в  селі   Хотинівка Коростенської міської територіальної 

громади на   вулицю  Петра Власенка    підтримали  12 членів робочої  групи із 

13 присутніх, 1 член робочої групи  утримався . 

 

Начальник юридичного відділу                                                       Т.Камінська 

 
  


