
 
 

РІШЕННЯ 
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

____________________ СЕСІЇ 
ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

 
 

від «___» _______ 2022 року № ___ 
м. Олександрія 

 
Про внесення змін до рішення 
міської ради від 23 червня 2017 
року № 302 «Про квартальні 
комітети міста» 
 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Закону України «Про органи самоорганізації населення», враховуючи рішення міської 
ради від 17 травня 2022 року № 443 «Про перейменування топоніму олександрійської 
територіальної громади», від 30 вересня 2022 року № 499 «Про перейменування топонімів 
Олександрійської територіальної громади» та висновки постійних комісій міської ради, 
 
МІСЬКА  РАДА  ВИРІШИЛА: 

 
 1. Внести зміни у додаток 2 рішення міської ради від 23 червня 2017 року № 302 
«Опис меж квартальних комітетів міста», а саме здійснити перейменування наступних 
топонімів міста Олександрії: 
 - Дніпропетровське шосе на Дніпровське шосе; 
 - вулицю Бєлінського на вулицю Ігоря Сікорського; 
 - вулицю Героїв Сталінграда на вулицю Гетьмана Мазепи; 
 - вулицю Жуковського на вулицю Героїв-рятувальників; 
 - вулицю Карбишева на вулицю В’ячеслава Чорновола; 
 - вулицю Міліцейська на вулицю Володимирська; 
 - вулицю Першотравнева на вулицю Поштова; 
 - вулицю Рікова на вулицю Пилипа Орлика; 
 - вулицю Руднєва на вулицю Ярослава Мудрого; 
 - вулицю Січнева на вулицю Соняшникова; 
 - вулицю Трудових Резервів на вулицю Анатолія Перепаді; 
 - вулицю Чонгарська на вулицю Володимира Винниченка; 
 - провулок Індустріальний на провулок Олександра Олеся; 
 - провулок Маршала Конєва на провулок Євгена Маланюка; 
 - провулок Раскової на провулок Миколи Вороного; 
 - провулок Ярославського на провулок Дмитра Бернадського 
у квартальних комітетах, де вони згадуються, у відповідних відмінках по тексту додатка. 
 2. Додати у межі квартального комітету № 8 житловий будинок № 1 по провулку  
Покровський. 

ПРОЄКТ 
вносить  

секретар міської ради 
В. Косяк 



 3. Управлінню забезпечення діяльності міської ради повідомити головам 
квартальних комітетів міста та населенню Олександрійської територіальної громади про 
дане рішення. 
 
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря міської ради 
Косяк В.О. та постійну комісію міської ради з питань прав людини, законності, гласності, 
антикорупційної політики, місцевого самоврядування, депутатської діяльності, етики. 
 
 
 
Міський голова       Сергій КУЗЬМЕНКО 


