від 19 травня 2016 року

№ 216-р

Про виконання Закону України "Про засудження
комуністичного та націонал-соціалістичного
(нацистського) тоталітарних режимів та заборону
Пропаганди їхньої символіки"

Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації",
абзаців четвертого та шостого частини шостої статті 7 Закону України "Про
засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського)
тоталітарних режимів та заборону пропаганди їхньої символіки", Закону
України "Про місцеві вибори":
1. Перейменувати об’єкти топоніміки населених пунктів міст, районів та
об’єднаних територіальних громад області згідно з додатком 1.
2. Затвердити перелік пам’ятників та пам’ятних знаків, що підлягають
демонтажу, згідно з додатком 2.
3. Зобов’язати голів райдержадміністрацій і рекомендувати сільським,
селищним, міським головам та головам об’єднаних територіальних громад:
1) в установленому порядку забезпечити організацію та проведення
комплексу організаційно-технічних заходів, пов’язаних із перейменуванням
об’єктів топоніміки населених пунктів, зазначених у додатку 1;
2) розробити графіки демонтажу пам’ятників та пам’ятних знаків,
зазначених у додатку 2, забезпечити їх виконання, приділивши особливу увагу
охороні громадського порядку та дотриманню норм безпеки праці;
3) в установленому порядку перейменувати місцеві органи самоврядування відповідно до нових назв населених пунктів;
4) інформувати про проведену роботу управління комунікацій з
громадськістю облдержадміністрації до 15 червня 2016 року.
4. Головам райдержадміністрацій спільно з виконавчими комітетами
сільських, селищних, міських рад районного значення, міським головам міст
обласного значення забезпечити сприяння виборчим комісіям у здійсненні
необхідних заходів, пов’язаних з перейменуванням територіальних виборчих

2
комісій та про проведену роботу проінформувати до 30 червня 2016 року відділ
адміністрування Державного реєстру виборців апарату облдержадміністрації за
формою згідно з додатком 3.
5. Управлінню комунікацій з громадськістю облдержадміністрації,
відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату облдержадміністрації підготувати інформацію про виконання даного розпорядження
голові обласної державної адміністрації до 06 липня 2016 року.
6. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого
заступника голови обласної державної адміністрації Коваленка С.П.

Голова обласної
державної адміністрації

С.КУЗЬМЕНКО

Додаток 1
до розпорядження голови
Кіровоградської обласної державної
адміністрації
19 травня 2016 № 216-р

ПЕРЕЛІК
топонімічних назв, які підлягають перейменуванню
Райони, міста
1
Бобринецький

Вільшанський

Назва населеного
пункту
2
с.Кетресанівка
с.Маріуполь
с.Павлогірка
с.Сугокліївка
с.Червонопілля
с.Новокиївка
смт Вільшанка
с.Вівсяники
с.Залізничне
с.Чистопілля
с.Добрянка

Гайворонський

м.Гайворон
смт Завалля
с.Берестяги
с.Соломія
с.Хащувате

Існуюча назва об’єкту топоніміки
3
вул.Жовтнева
вул.Колгоспна
вул.Жукова
вул.Рози Люксембург
вул.Щорса
вул.Кіровоградська
вул.Жовтнева
вул.Колгоспна
вул.Московська
вул.Кіровська
вул.Маршала Жукова
вул.Терешкової
вул.Петровського
вул.Інтернаціональна
вул.Жуковського
вул.Жовтнева
вул.Жуковського
вул.Комсомольська
вул.Чапаєва
вул.Терешкової
вул.Колгоспна

Нова назва об’єкту топоніміки
4
вул.Урожайна
вул.Миру
вул.Садова
вул.Центральна
вул.Щаслива
вул.Миколаївська
вул.Сонячна
вул.Паркова
вул.Набережна
вул.Затишна
вул.Затишна
вул.Дружби
вул.Шевченка
вул.Світанкова
вул.Соснова
вул.Соборна
вул.Прибережна
вул.Бересткова
вул.Бузкова
вул.Затишна
вул.Джерельна

2
Продовження додатка 1
1

Голованівський

2
с.Бандурове

с.Салькове
смт Голованівськ
с.Клинове
с.Крутеньке
с.Лещівка
с.Люшнювате

Добровеличківський

с.Межирічка
с.Наливайка
с.Свірне
с.Зелена Балка
с.Олексіївка
смт Добровеличківка

Долинський

с.Гнатівка
с.Скопіївка
с.Новодобрянка
с.Дружелюбівка
м.Долинська

3
вул.Леніна
вул.Горького
вул.Калініна
вул.Котовського
вул.Куйбишева
вул.Тельмана
вул.Фрунзе
вул.Чапаєва
вул.Щорса
вул.П.Морозова
пров.Жовтневий
пров.Леніна
вул.Радгоспна
вул.Жуковського
вул.Островського
вул.Петровського
вул.Чапаєва
вул.Жовтнева
вул.Жовтнева,
пров.Колгоспний
вул.Жовтнева
вул.Тельмана
вул.Островського
вул.Калініна
вул.Терешкової
пров.Терешкової
пров.Єгорова
вул.Дімітрова
вул.Жовтнева
вул.Жовтнева
вул.Інтернаціональна
вул.Стаханова
вул.Інтернаціональна

4
вул.Кобзаря
вул.Фермерська
вул.Калинова
вул.Молодіжна
вул.Миру
вул.Покровська
вул.Польова
вул.Лесі Українки
вул.Козацька
вул.Щаслива
пров.Яблуневий
пров.Яланецький
вул.Цукрова
вул.Василя Жуковського
вул.Андрея Шептицького
вул.Костянтина Петровського
вул.Польова
вул.Кринички
вул.Квіткова
пров.Калиновий
вул.Зоряна
вул.Садова
вул.Польова
вул.Клинова
вул.Квіткова
пров.Володимира Великого
пров.Софіївський
вул.Георгія Дімітрова
вул.Вишнева
вул.Степова
вул.Шкільна
вул.Зарічна
вул.Дружби народів

3
Продовження додатка 1
1

2
с.Славне
с.Братолюбівка
с.Бокове

Знам’янський

Кіровоградський

с.Ганівка
с.Дмитрівка
с.Казарня
с.Петрове
с.Суботці
с.Коханівка
с.Цибулеве
с.Аджамка
с.Бережинка
с.Підгайці
с.Лозуватка
с.Іванівка
с.Клиці
с.Ганнинське
с.Обознівка
с.Овсяниківка

Компаніївський

с.Оситняжка
с.Первозванівка
с.Зоря
с. Демешкове
с.Созонівка
с.Соколівське
с.Федорівка
смт Компаніївка
с.Живанівка

3
вул.Колгоспна
вул.Давидова
пров.Колгоспний
пров.Боженка
вул.Чапаєва
пров.Колгоспний
вул.Колгоспна
вул.Колгоспна
вул.Колгоспна
вул.Колгоспна
вул.Колгоспна
вул.Жовтнева
вул.Колгоспна
вул.Московська
вул.Колгоспна
вул.Жовтнева
вул.Колгоспна
вул.Колгоспна
вул.Колгоспна
проїзд Петровського
пров.Колгоспний
вул.Інтернаціональна
вул.Колгоспна
вул.Жовтнева
вул.Жовтнева
вул.Терешкової
вул.Колгоспна
вул.Терешкової
вул.Колгоспна
вул.Терешкової
вул.Єгорова
вул.Колгоспна

4
вул.Весняна
вул.Миколи Давидова
пров.Вишневий
пров.Профирівський
вул.Весела
пров.Дамбовий
вул.Українська
вул.Молодіжна
вул.Яблунева
вул.Польова
вул.Вишнева
вул.Свободи
вул.Озерна
вул.Паркова
вул.Фермерська
вул.Вишнева
вул.Дружби
вул.Далека
вул.Польова
проїзд Лелеківський
пров.Яблуневий
вул.Південна
вул.Зарічна
вул.Центральна
вул.Зелена
вул.Черешнева
вул.Квіткова
вул.Вишнева
вул.Фермерська
вул.Хутірська
вул.Дитяча
вул.Молодіжна

4
Продовження додатка 1
1

2
с.Гарманівка
с.Семенівка
с.Морквина
с.Мар’ївка

Маловисківський

с.Зелене
с.Нечаївка
с.Братерське
м.Мала Виска

с.Велика Виска
с.Злинка
с.Копанки
с.Олександрівка
с.Оникієве
с.Паліївка

Новгородківський

с.Плетений Ташлик
с.Хмельове
смт Новгородка

с.Воронцівка
с.Вершино-Кам’янка
с.Корбомиколаївка

3
пров.Колгоспний
вул.Терешкової
вул.Стаханова
вул.Терешкової
вул.Терешкової
вул.Жовтнева
пров.Жовтневий
вул.Пролетарська
вул.Стаханівська
вул.Колгоспна
вул.Жовтнева
вул.Колгоспна
пров.Колгоспний
вул.Островського
вул.Жовтнева
вул.Колгоспна
вул.Жовтнева
вул.Воровського
вул.Жовтнева
вул.Колгоспна
вул.Жовтнева
вул.Колгоспна
вул.Енгельса
вул.Колгоспна
вул.Колгоспна
вул.Жовтнева
пров.Жуковського
вул.Чапаєва
вул.Островського
вул.Терешкової
вул.Воронцова
вул.Стахановська
вул.Колгоспна

4
пров.Молодіжний
вул.Калинова
вул.Вишнева
вул.Набережна
вул.Хлібороба
вул.Зелена
пров.Зелений
вул.Юр’ївська
вул.Сонячна
вул.Садова
вул.Шевченка
вул.Євгенія Маланюка
пров.Євгенія Маланюка
вул.Миколи Проценка
вул.Квіткова
вул.Південна
вул.Центральна
вул.Межова
вул.Центральна
вул.Польова
вул.Центральна
вул.Світанкова
вул.Патріотична
вул.Зарічна
вул.Лісова
вул.Медова
пров.Зоряний
вул.Козацька
вул.Калинова
вул.Лісова
вул.Джерельна
вул.Сонячна
вул.Квітнева

5
Продовження додатка 1
1

Новоархангельський

2
с.Тарасівка
с.Козарівка
смт Новоархангельськ

с.Кальниболота

с.Кам’єнече
с.Підвисоке

Новомиргородський

с.Тернівка
с.Мар’янівка
с.Червінка
м.Новомиргород

смт Капітанівка
с.Рівне
с.Миролюбівка
с.Кам’янка
с.Каніж
с.Коробчине
с.Оситна

Новоукраїнський

с.Мар’янопіль
м.Новоукраїнка

3
вул.Жовтнева
вул.Жовтнева
пров.Белінського
вул.Колгоспна
вул.Островського
вул.Белінського
пров.Колгоспний
вул.Ворошилова
вул.Пролетарська
вул.Комсомольська
вул.Жовтнева
вул.Інтернаціональна
вул.Пролетарська
пров.Пролетарський
вул.Жовтнева
вул.Колгоспна
вул.Колгоспна
вул.Молодогвардійська
вул.Пролетарська
пров.Пролетарський
вул.Жовтнева
вул.Гайдара
вул.Радгоспна
вул.Колгоспна
вул.Жовтнева
вул.Жовтнева
вул.Терешкової
вул.Хутір Комінтерн
вул.Жовтнева
вул.Червоноармійська
вул.Жовтнева
вул.Терешкової
вул.Чапаєва

4
вул.Садова
вул.Садова
пров.Богдана Ступки
вул.Фермерська
вул.Барвиста
вул.Богдана Ступки
пров.Зоряний
вул.Івана Франка
вул.Молодіжна
вул.Українська
вул.Калинова
вул.Зелена
вул.Центральна
пров.Центральний
вул.Калинова
вул.Козацька
вул.Дружби
вул.Вишнева
вул.Крайня
пров.Крайній
вул.Шкільна
вул.Мирна
вул.Яблунева
вул.Вишнева
вул.Покровська
вул.Соборна
вул.Зарічна
вул.Промислова
вул.Центральна
вул.Українська
вул.Захисників України
вул.Космічна
вул.Героїв України

6
Продовження додатка 1
1

2

с.Глодоси
с.Мар’янівка
с.Солдатське
с. Кропивницьке
с.Мала Помічна
с-ще Новоселівка

Олександрівський

Олександрійський

Онуфріївський

с.Новомиколаївка
с.Новопавлівка
с.Рівне
с.Іванівці
с.Улянівка
смт Олександрівка

с.Бовтишка
с.Бандурове
с.Красносілля
с.Ставидла
с.Яснуватка
с.Войнівка
с.Попельнасте
с.Шарівка
с.Омельник

3
вул.Пролетарська
вул.Островського
вул.Кіровоградська
вул.Колгоспна
пров.Белінського
пров.Єгорова
пров.Жуковського
пров.Молодогвардійський
вул.Жовтнева
вул.Колгоспна
вул.Петрова
вул.Радгоспна
вул.Інтернаціональна
вул.Островського
вул.Островського
вул.Кірова
вул.Жовтнева
вул.Боженка
вул.Терешкової
вул.Колгоспна
вул.Жовтнева
вул.Островського
пров.Островського
пров.Будьонного
вул.Терешкової
пров.Колгоспний
вул.Тельмана
вул.Жовтнева
вул.Терешкової
вул.Колгоспна
вул.Жовтнева
вул.Радгоспна
вул.Колгоспна

4
вул.Зоряна
вул.Бузкова
вул.Богдана Хмельницького
вул.Польова
пров.Болгарський
пров.Фортечний
пров.Василя Жуковського
пров.Юнацтва
вул.Врожайна
вул.Кринична
вул.Дружня
вул.Зелена
вул.Дружби народів
вул.Грушевського
вул.Центральна
вул.Вишнева
вул.Шкільна
вул.Вишнева
вул.Слави
вул.Тіниста
вул.Яблунева
вул.Адамівська
пров.Адамівський
пров.Квітневий
вул.Вишнева
пров.Сонячний
вул.Яблунева
вул.Центральна
вул.Степова
вул.Ювілейна
вул.Лесі Українки
вул.Новопразька
вул.Вишнева

7
Продовження додатка 1
1
Петрівський
Світловодський

Ульяновський

Устинівський

2
с.Байдакове
смт Балахівка
с.Микільське
с.Золоторівка
с.Данилова Балка
с.Шамраєве

м.Знам’янка

смт Устинівка
с.Ганно-Леонтовичеве
с.Новокиївка
с.Криничне
с.Седнівка
м.Знам’янка

м.Кіровоград

смт Знам’янка Друга
м.Кіровоград

3
пров.Чапаєва
вул.Жовтнева
вул.Жовтнева
вул.Піонерська
вул.Пролетарська
вул.Колгоспна
вул.Белінського
вул.Гайдара
пров.Гайдара
вул.Жовтнева
пров.Жовтневий
тупик Жовтневий
пров.Пархоменка
вул.Островського
вул.Терешкової
вул.Колгоспна
вул.Петрова
вул.Єгорова
вул.Жуковського
пров.Жуковського
вул.Радянська
вул.Валентини Терешкової
вул.Тореза
вул.Фадєєва
вул.Московська
вул.Краснопресненська
вул.Бабушкіна
вул.Кузнецова,
вул.Єгорова
вул.Жуковського
пров.Лазо
пров.Червонозорівський
пров.Московський

4
пров.Миру
вул.Центральна
вул.Київська
вул.Паркова
вул.Українська
вул.Івана Франка
вул.Набережна
вул.Садова
пров.Садовий
вул.Центральна
пров.Центральний
тупик Центральний
пров.Івана Франка
вул.Грушевського
вул.Садова
вул.Урожайна
вул.Степова
вул.Михайла Єгорова
вул.Вишнева
пров.Вишневий
вул.Грушевського
вул.Руслана Слободянюка
вул.Лавандова
вул.Савелія Остроухова
вул.Холодноярська
вул.Олексія Шаповалова
вул.Семена Тютюшкіна
вул.Мозеса Гомберга
вул.Михайла Єгорова
вул.Василя Жуковського
пров.Пилипа Орлика
пров.Новомиколаївський
пров.Козака Мамая

8
Продовження додатка 1
1

м.Олександрія

2

м.Олександрія

смт Олександрійське
с.Марто-Іванівка
м.Світловодськ

м.Світловодськ

Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації

3
пров.Колгоспний-1
пров.Боженка
пров.Чапаєвський
тупик Лазо
тупик Петровського
тупик Московський
парк імені 50-річчя Жовтня
парк "50 років Жовтня"
парк Жовтневий
сквер "60 років ВЛКСМ"
сквер імені Чекістів
сквер імені Воровського
сквер імені Павлика Морозова
площа Павла Корчагіна
Кіровоградське шосе
вул.Білль-Білоцерківського
вул.Дем’яна Бєдного
вул.Колгоспна
вул.Островського
вул.Петрівська
вул.Тельмана
вул.Фадєєва
пров.Інтернаціональний
пров.Маршала Жукова
вул.Жовтнева
вул.Жовтнева
вул.Пролетарська
вул.Єгорова

С.ЛОБАНОВА

4
пров.Ромашковий
пров.Фіалковий
пров.Володимирський
тупик Бузковий
тупик Барвінковий
тупик Піщанський
Дендропарк
парк Слави
парк Захисників правопорядку
сквер імені Олександра Кондакова
сквер імені Анатолія Бузуляка
сквер імені Бориса Вінтенка
сквер Молодіжний
Знам’янська площа
Новопразьке шосе
вул.Набережна
вул.Олександра Козьми
вул.Бойківська
вул.Леоніда Чернова
вул.Григорія Логвина
вул.Олександра Козенка
вул.Григорія Волкова
пров.Вікторії Білаківської
пров.Новопетрівський
вул.Чарівна
вул.Горонович
вул.Тиха
вул.Городоцька

Додаток 2
до розпорядження голови
Кіровоградської обласної державної
адміністрації
19 травня 2016 № 216-р

ПЕРЕЛІК
пам’ятників та пам’ятних знаків, які підлягають демонтажу

№
Район
з/п
1. Кіровоградський
2. Маловисківський
3.
4. Новомиргородський
5.

Новоархангельський

6.

Олександрівський

7.

м.Олександрія

8.

м.Олександрія

Пам’ятник чи пам’ятний знак
Погруддя Боженка у с.Бережинка
Пам’ятник Леніну у с.Якимівка,
Пам’ятник Леніну у с.Новогригорівка
Пам’ятник Леніну на території ТОВ "Новомиргородський
цукор"
Пам’ятний знак на честь 50-річчя ВЛКСМ у смт Новоархангельську
Пам’ятник Г.Петровському на території ПАТ "2-й ім.Петровського цукровий завод"
Пам’ятна дошка на приміщенні міського Палацу культури, на
якій зазначено про те, що в цьому будинку було проголошено
на повітовому з’їзді встановлення радянської влади у місті
Олександрії та повіті
Пам’ятна дошка на будинку на розі вул.Таврійської, 10, яка
засвідчує участь у встановленні радянської влади Віталія
Примакова – командира полку Червоного Козацтва

Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації
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Додаток 3
до розпорядження голови
Кіровоградської обласної державної
адміністрації
19 травня 2016 № 216-р
Форма

ІНФОРМАЦІЯ
про перейменування територіальних виборчих комісій

№
з/п

Район, місто

1

2

Перейменування,
як юридичної
особи
відповідної ради
(так/ні),
дата реєстрації

Назва територіальної
виборчої комісії,
реквізити рішення
про перейменування
ТВК

3

4

Заступник голови – керівник апарату
обласної державної адміністрації

Реєстрація
змін до
відомостей
щодо назви
юридичної
особи – ТВК
(так/ні),
дата
реєстрації
5

печатки
ТВК
(так/ні)

6

С.ЛОБАНОВА

Виготовлення
вивіски
посвідчень
ТВК
членів ТВК
(так/ні)
(так/ні)

7

8

Дата
завершення
виконання
заходів,
пов’язаних із
перейменуванням ТВК

9

