
   
БОРЩАГІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Бучанського району Київської області 

10 сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

18 серпня 2021 року                                                                          № ___ - 10- VIII                                 

с. Петропавлівська Борщагівка 

 

 

Про створення тимчасової  комісії з 

питань перейменування вулиць та 

інших об’єктів топоніміки  в населених 

пунктах Борщагівської сільської 

територіальної громади Бучанського 

району Київської області 

 

Розглянувши лист Бучанської районної військової адміністрації Київської 

області  від  11.08.2022р. вх.№1151/10-03, лист від мешканця с.Петропавлівська 

Борщагівка від 28.06.2022р. вх.№ Б-796, у зв’язку із військовою агресією 

російської федерації проти України, активізувалась необхідність 

перейменування назв вулиць та інших об’єктів топоніміки, що мають 

відношення до країни агресора, враховуючи Закон України «Про засудження 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», Закон України 

«Про географічні назви», Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 

64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затверджений Законом 

України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного 

стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (зі змінами), керуючись 

Законом України  «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада, -  
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Створити тимчасову комісію з питань перейменування вулиць та інших 

об’єктів топоніміки в населених пунктах Борщагівської сільської 

територіальної громади Бучанського району Київської області, у складі: 

 

Голова комісії: 

Роман ГУСЄВ                     заступник сільського голови 

Члени комісії:    

Роман КОВАЛЬЧУК           головний спеціаліст відділу  державного 

архітектурно –                будівельного 

контролю 

Вадим КОСТЕНКО староста села Софіївська Борщагівка 



Ольга БУРЛИКА                  завідувач сектору  культури Управління 

освіти, культури, молоді та спорту 

Леся ТАЛЬКО                       депутат  Борщагівської сільської ради 

Людмила МАРТИНЮК       депутат Борщагівської сільської ради 

Олександр БАЙДА                депутат Борщагівської сільської ради 

Петро САВЧЕНКО                депутат Борщагівської сільської ради 

Тетяна МИШКІНА                   депутат Борщагівської сільської ради 

 

2. Доручити тимчасовій комісії невідкладно розпочати роботу з підготовки 

проекту рішення та пропозицій щодо перейменування вулиць та інших 

об’єктів топоніміки в населених пунктах Борщагівської сільської 

територіальної громади Бучанського району Київської області з 

подальшим винесенням  на розгляд засідання сесії Борщагівської сільської 

ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

сільського голови згідно розподілу функціональних обов'язків. 
 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                              Олесь КУДРИК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


