
 
У К Р А Ї Н А  

ВЕЛИКОБИЧКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

РАХІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

вісімнадцята сесія VІІІ скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

  
Від 21 червня 2022року № 737  

Смт Великий Бичків 

 

Про перейменування вул. Гагаріна 

в с. Водиця 
 

 

Відповідно до  ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права 

власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і 

дат історичних подій», Постанови Кабінету Міністрів України від 24.10.12 р. № 

989 «Про затвердження порядку проведення громадського обговорення під час 

розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, 

які належать фізичним особам, імені (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та 

святкових дат, назв і дат історичних подій», враховуючи «Положення про робочу 

комісію з вивчення з питання перейменування та найменування вулиць, площ, 

провулків, інших об’єктів у Великобичківській ТГ», затвердженого рішенням 

десятої сесії VIII скликання Великобичківської селищної ради від 30.09.2021р. 

№ 435 та «Положення про порядок перейменування та найменування вулиць, 

площ, провулків, інших об’єктів у Великобичківській ТГ» затвердженого 

рішенням сімнадцятої сесії VIII скликання Великобичківської селищної ради від 

12.05.2022р № 682, на виконання Закону України «Про засудження 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», розпорядження 

голови Великобичківської селищної ради від 21.12.2021р. №188/02-03 «Про 

затвердження складу робочої комісії з вивчення питання перейменування та 

найменування вулиць, площ, провулків, інших об’єктів у Великобичківській ТГ» 

та розпорядження голови Великобичківської селищної ради від 18.04.2022р. 

№73/02-03 «Про початок роботи робочої комісії з вивчення питання 

перейменування та найменування вулиць, площ, провулків, інших об’єктів у 

Великобичківській ТГ», враховуючи протокол засідання робочої комісії з 

вивчення питання перейменування та найменування вулиць, площ, провулків, 

інших об’єктів у Великобичківській ТГ від 24.05.2022 №2, за результатами 



громадських слухань, звернень, пропозицій (зауважень), які надійшли від 

фізичних, юридичних осіб та громадських об’єднань, сесія Великобичківської 

селищної  ради,  

В И Р І Ш И Л А: 

 

1.Перейменувати  вулицю Гагаріна  в селі Водиця Рахівського району 

Закарпатської області на вулицю  В’ячеслава Чорновола  без зміни нумерації 

будівель.  

 

2. Доручити виконавчому комітету селищної ради: 

- укласти договори на виготовлення вказівних табличок на в’їздах до вулиці, яку 

перейменували. 

- оприлюднити прийняте  рішення через засоби масової інформації та 

на  офіційному веб-сайті Великобичківської селищної  ради. 

3. Зобов’язати всіх суб’єктів правовідносин, що використовують у своїй 

діяльності адреси, застосовувати нове найменування вулиці.    

4. Доручити відділу архітектури, містобудування та комунального майна 

Великобичківської селищної ради направити лист до Державного підприємства 

«Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України в 

Закарпатській області, для внесення зміни до реєстрів Міністерства юстиції  

України щодо нової назви вулиці. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури (Олег ВАЙНАГІЙ). 

 

 

 

  

 

 

 

Селищний голова                                                        Олег БУРСА 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


