
 

 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 
25 сесія                               VIІІ скликання  

 
РІШЕННЯ 

  
15 грудня 2022 року                   №25-54/VIІІ 
 
Про перейменування вулиць та 
провулків в населених пунктах 
Руськополянської сільської  
територіальної громади 
 
 
         Керуючись пунктом 1 статті 37, 52, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Закону України «Про засудження комуністичної та 
націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів в Україні та 
заборону пропаганди їхньої символіки», Закону України «Про заборону 
пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії 
Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного 
вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну», 
заслухавши інформацію секретаря виконавчого комітету Руськополянської 
сільської ради Шпак Надії Антонівни про перейменування вулиць та провулку в 
населених пунктах Руськополянської сільської територіальної громади, беручи 
до уваги протокольне рішення історико-топонімічної комісії при виконавчому 
комітеті Руськополянської сільської ради від 17.11.2022, сільська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
1. Перейменувати вулиці та провулки на території Руськополянської 

сільської територіальної громади без змін нумерації будівель, відповідно  
-   в селі Геронимівка: 

з вулиці Кошового на вулицю Гетьманська; 
з вулиці Мічуріна  на вулицю Центральна; 
з вулиці Чайковського на вулицю Єдності; 
з провулка Чайковського на провулок Єдності; 
з вулиці Ю. Гагаріна на вулицю Чумацька; 
з вулиці Г. Є. Буркацької на вулицю Буркацької; 
 

- в селі Дубіївка: 
з вулиці 8 Березня на вулицю Березнева; 
 



з вулиці Гайдара на вулицю Франка; 
з вулиці Гагаріна на вулицю Дружби; 
з вулиці Мічуріна на вулицю Симиренка; 
 

- в селі Руська Поляна 
з вулиці 40 років Перемоги на вулицю Перемоги; 
з вулиці Пушкіна на вулицю Соборна; 
з вулиці 50 років Перемоги на вулицю Свободи; 
з вулиці Гагаріна на вулицю Мальовнича; 
з вулиці Ковпака на вулицю Гайдамацька; 
з вулиці Комарова на вулицю Січова;  
з вулиці Корнійчука на вулицю Кобзарська; 
з вулиці Ломоносова на вулицю Барвінкова; 
з вулиці Мічуріна на вулицю Світанкова; 
з вулиці Матросова на вулицю Тиха; 
з вулиці Матері Гагаріна на вулицю Калинова; 
з вулиці Першотравнева на вулицю Травнева; 
з вулиці Тургенєва на Бузкова; 
з вулиці Чайковського на вулицю Єдності; 
з вулиці Чехова на вулицю Солов’їна; 
з вулиці Суворова на вулицю Виноградна; 
з вулиці 50-річчя Визволення на вулицю Визволення; 
з вулиці Галана на вулицю Гайова; 
з вулиці Глінки на вулицю Кринична. 

2. Секретарю сільської ради Надії Шпак повідомити Черкаську 
регіональну філію ДП «Національні інформаційні системи» для внесення 
інформації до Словників державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 
національного оператора поштового зв’язку, відділ ведення Державного реєстру 
виборців апарату Черкаської райдержадміністрації, зазначених в пункті 1 даного 
рішення. 

3. Відділу інформаційно-організаційної роботи виконавчого комітету 
Руськополянської сільської ради  забезпечити оприлюднення даного рішення на 
офіційному сайті сільської ради. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань земельних відносин, природокористування, планування території, 
будівництва, архітектури, благоустрою та охорони навколишнього середовища. 
 
 
Сільський голова                                                                          Олег ГРИЦЕНКО 
 


