
 
 
 

25 грудня 2015 року відбулася позачергова третя сесія сільської ради, на якій було 
прийнято рішення «Про перейменування вулиць села Михайлівка та селища Петрівське, 
відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал –
соціалістичного ( нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди 
їхньої символіки»    № 3 – 11/VІІ ( додається ). Протягом грудня 2015 року та січня 2016 
року проводиться громадське обговорення щодо перейменування вулиць села 
Михайлівка : Комсомольська, Свердлова, Горького та селища Петрівське : Жовтнева, 
Петровського. Свої пропозиції просимо надсилати за адресою : село Михайлівка, вулиця 
Героїв Майдану,27, Кам`янський район, Черкаська область, або : E-mail: mih silrada@ukr net 
 
 

 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

Кам`янського  району Черкаської області 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
 
25.12.2015                                            Михайлівка                                № 3 - 11/VІІ 
 
 
Про перейменування вулиць села Михайлівка 
та селища Петрівське, відповідно до Закону України 
«Про засудження комуністичного та націонал – 
соціалістичного ( нацистського) тоталітарних режимів  
в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»        
        
         Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, 
Закону України «Про засудження комуністичного та націонал – соціалістичного ( 
нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 
символіки», сільська рада 
 
В И Р І Ш И Л А : 
 
         1. Провести громадське обговорення щодо перейменування вулиць села 
Михайлівка : Комсомольська, Свердлова, Горького та селища Петрівське : Жовтнева, 
Петровського. 
         2. Створити комісію сільської ради з питань перейменування об`єктів населених 
пунктів Михайлівської сільської ради та затвердити її склад, згідно з додатком. 
         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 
ради з питань депутатської діяльності та етики дотримання законодавства. 
 
 
Сільський голова                                                                 В.П. Максименко 
 
 



 
 
 
 
 

Додаток 
до рішення сільської ради 

25.12.2015 № 3 - 11/VІІ 
 

 
С К Л А Д 

 
комісії сільської ради з питань перейменування об`єктів 

населених пунктів Михайлівської сільської ради 
 
 
Голова комісії      - Максименко Василь Петрович - сільський голова ; 
 
Секретар комісії  - Луценко Наталія Андріївна - секретар сільської ради; 
 
Заступник голови 
комісії                 - Скородід Микола Іванович - голова постійної  
                              комісії сільської ради з питань депутатської діяльності та 
                              етики дотримання законодавства, пенсіонер; 
 
Члени комісії      : Пугач Лариса Іванівна - депутат сільської ради, вихователь  
                             дошкільного навчального закладу ; 
                             Кодола Юрій Васильович - депутат сільської ради,  
                             непрацюючий ; 
                             Кулініч Микола Полікарпович - депутат сільської ради,  
                             голова селянського фермерського господарства ; 
                             Джулай Надія  Олексіївна - депутат сільської ради, повар  
                             загальноосвітньої школи ; 
                             Євтушенко Григорій Владиславович - депутат сільської  
                             ради, непрацюючий. 
 
 
 
 
Сільський голова                                                                  В.П. Максименко 
 
 
 
 
 
 
 
 


