
 

 

СОСНИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
 

(______________________ сесія восьмого скликання)  
проєкт 

РІШЕННЯ 

 

«___» листопада 2022 року смт Сосниця № ______ 

 

Про перейменування об’єктів 
топоніміки на території 
населених пунктів Сосницької 
селищної територіальної 
громади 

 

Враховуючи Рекомендації Уповноваженого із захисту державної мови 
щодо окремих питань застосування української мови як державної у діяльності 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування (в частині 
найменування, перейменування, унормування назв географічних об’єктів та 
об’єктів топоніміки населених пунктів), пропозиції комісії з питань 
найменування, перейменування, унормування назв географічних об’єктів та 
об’єктів топоніміки на території Сосницької селищної територіальної громади, 

створеної розпорядженням Сосницької селищного голови № 58-а від 27.05.2022 
р.  та проведене громадське обговорення питання про перейменування об’єктів 
топоніміки на території населених пунктів Сосницької селищної територіальної 
громади, керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 
символіки» та «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності 
імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 
історичних подій», Сосницька селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Перейменувати об’єкти топоніміки на території населених пунктів 
Сосницької селищної територіальної громади відповідно до додатку і без зміни 
нумерації будівель (додається). 

2. Вважати, що правовстановлюючі документи, технічна документація на 
земельні ділянки та нерухоме майно, тендерна документація, договори, 
паспорти та інші документи, які містять назви перейменованих цим рішенням 
вулиць та провулків, є чинними з урахуванням вимог законодавства. 

3. Відділу ЖКГ, благоустрою, охорони навколишнього середовища та 
інфраструктури Сосницької селищної ради повідомити Чернігівську філію 
державного підприємства «Національні інформаційні системи» про 
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перейменування об’єктів топоніміки на території населених пунктів Сосницької 
селищної територіальної громади, зазначених у додатку до даного рішення. 

4. Відділу ЖКГ, благоустрою, охорони навколишнього середовища та 
інфраструктури Сосницької селищної ради замовити виготовлення вказівників з 
новими назвами вулиць та провулків в установленому законодавством порядку. 
Доручити КП «Благоустрій-Сосниця» Сосницької селищної ради провести 
роботу зі встановлення вказівників з новими назвами вулиць та провулків.  

5. Передбачити кошти в селищному бюджеті на виготовлення вказівників з 
новими назвами вулиць та провулків. 

6. Сектору інформаційної, комунікаційної роботи та цифрової 
трансформації Сосницької селищної ради забезпечити висвітлення даного 
рішення на офіційному веб-сайті Сосницької селищної ради. 

7. Рішення набирає чинності через 1 місяць після його прийняття. 
8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань  

прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, 
гуманітарних питань Сосницької селищної ради . 
 

 

 

 

Селищний голова Андрій ПОРТНИЙ 


