
 

 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

Кам`янського  району Черкаської області 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
20.01.2016                                                Михайлівка                                        № 4 - 6/VІІ 
 
Про перейменування вулиць села Михайлівка : 
Комсомольська, Свердлова, Горького та селища  
Петрівське : Жовтнева, Петровського        
        
         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», у відповідності до рекомендацій громадських слухань та з метою 
засудження та недопущення повторення злочинів комуністичного та націонал – 
соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, сільська рада 
 
В И Р І Ш И Л А : 
 
         1. Перейменувати вулиці села Михайлівка : Горького – на вулицю Соборна ; 
Комсомольська - на вулицю Сонячна ; Свердлова – на вулицю Парова. 
         2. Перейменувати вулиці селища Петрівське : Жовтнева – на вулицю Вишнева ; 
Петровського – на вулицю Михайлівська. 
         3. Землевпоряднику сільської ради Стороженку І.І. у місячний термін внести зміни 
у бази даних, карти села, реєстр вулиць села та інші джерела інформації, відповідно до 
цього рішення.                                                                                              
         4. Секретарю сільської ради Луценко Н.А. у тижневий термін оприлюднити це 
рішення на сайті сільської ради та повідомити про відповідні зміни Державне 
підприємство «Національні інформаційні системи» Міністерства  юстиції України, 
установи, підприємства та організації. 
         5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 
ради з питань депутатської діяльності та етики дотримання законодавства. 
 
Сільський голова                                                                 В.П. Максименко 



20 січня 2016 року відбулася четверта сесія Михайлівської сільської ради VІІ 
скликання, на якій розглянуто питання про перейменування селища 
Петрівське на вулиць села Михайлівка : Комсомольська, Свердлова, 
Горького та селища Петрівське : Жовтнева, Петровського. Рішення 
додаються. 
 
 
 

 
МИХАЙЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

Кам`янського  району Черкаської області 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 
20.01.2016                                                     Михайлівка                                             № 4 - 9/VІІ 
 
Про перейменування селища Петрівське, відповідно  
до Закону України «Про засудження комуністичного та  
націонал –соціалістичного ( нацистського) тоталітарних 
режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки»        
        
         Розглянувши лист комітету Верховної Ради України з питань державного 
будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування від 29.12.2015 р. № 04-
14/11-5912, 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», 
у відповідності до рекомендацій громадських слухань та з метою засудження та 
недопущення повторення злочинів комуністичного та націонал – соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів, сільська рада 
 
В И Р І Ш И Л А : 
 
         1. Перейменувати селище Петрівське Михайлівської сільської ради Кам`янського 
району Черкаської області на селище Лісове. 
         2. Землевпоряднику сільської ради Стороженку І.І. у місячний термін внести зміни у 
бази даних, карти села, реєстр вулиць села та інші джерела інформації, відповідно до 
цього рішення.                                                                                              
         3. Секретарю сільської ради Луценко Н.А. у тижневий термін оприлюднити це 
рішення на сайті сільської ради та повідомити про відповідні зміни Державне 
підприємство «Національні інформаційні системи» Міністерства  юстиції України, 
установи, підприємства та організації. 
         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської 
ради з питань депутатської діяльності та етики дотримання законодавства. 
 
 
Сільський голова                                                               В.П. Максименко 


