УКРАЇНА

ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
Від
28.09.2016
м. Дружківка

№

7/14-19

Про перейменування в місті
Дружківка вулиці Московська
на вулицю О. Тихого
Розглянувши подання комісії з найменування (перейменування) вулиць, провулків,
проспектів, площ, парків, скверів та інших споруд розташованих на території
м. Дружківка, про необхідність перейменування вулиці Московська, м. Дружківка для
популяризації історії та культурної спадщини українського народу, відповідно до Закону
України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен
(псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій»,
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, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 24 жовтня 2012 р. № 989, керуючись ст. 25 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Перейменувати в місті Дружківка вулицю Московська на вулицю О. Тихого.
2. Міському фінансовому управлінню Дружківської міської ради (Трушина) вжити
заходи щодо внесення змін до міського бюджету на 2016 рік в частині врахування витрат,
пов’язаних з реалізацією цього рішення.
3.
Управлінню житлового та комунального господарства Дружківської міської
ради (Гейченко) здійснити заходи по заміні аншлагів на житлових будинках та
покажчиках дорожнього руху з назвами вулиці, що перейменовується.
4.
Відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Дружківської
міської ради (Сівоплясова):
2.1. забезпечити подання відповідних документів до Державного підприємства
«Національні інформаційні системи» щодо внесення відповідних змін до словників
Державного реєстру прав по м. Дружківка;
2.2. підготувати матеріали щодо внесення змін до рішення Дружківської міської
ради від 16.07.2008 № 5/24-29 «Про затвердження переліку вулиць та провулків
м. Дружківка»;
2.3. з метою використання в роботі довести дане рішення до зацікавлених
організацій, служб, установ, підприємств міста.

5.
Рішення набуває чинності через 10 днів з дня офіційного оприлюднення у
місцевих засобах масової інформації.
6.
Координаційне забезпечення виконання даного рішення покласти на секретаря
міської ради Бучук І.О. та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих
органів ради Верещагіна Р.О. згідно з розподілом обов’язків.
7.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської
ради з питань планування бюджету та фінансів (Підопригора), з питань земельних
відносин, житлово-комунального господарства та будівництва (Мелікбегян).
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