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КАМ’ЯНСЬКА МIСЬКА РАДА 

        сесія VIII скликання 

Р I Ш Е Н Н Я 

від                                                              м.Кам’янське                                     №                
 

Про особливості перейменування 

вулиць, провулків, проспектів,  

бульварів, площ, скверів тощо  

Кам’янської міської територіальної  

громади, назви яких пов’язані  

з державою-агресором та/або  

її союзниками, під час дії  

воєнного стану  

З метою зменшення інформаційного та культурологічного впливу 

російського наративу на світогляд кам’янчан, деколонізації топоніміки  

Кам’янської міської територіальної громади та унеможливлення ворожої  

по відношенню до України агітаційно-пропагандистської діяльності, 

ураховуючи службову записку відділу комунікацій міської ради  

(вх. від 03.05.2022 №12-21/586), керуючись Указом Президента України  

від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», 

затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України 

«Про введення воєнного стану в Україні», Законом України «Про правовий 

режим воєнного стану», ч.1 ст.37, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Установити, що перейменування вулиць, провулків, проспектів, 

бульварів, площ, скверів тощо Кам’янської міської територіальної громади, 

назви яких пов’язані з державою-агресором та/або її союзниками, під час дії 

воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24.02.2022 №64/2022 

«Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України 

«Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану  

в Україні», здійснюється без застосування положень Порядку найменування  

та перейменування вулиць, провулків, проспектів, бульварів, площ, скверів 

тощо, розташованих на території міста Кам’янське, та присвоєння їм імен 

(псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних 

подій, затвердженого рішенням міської ради від 28.11.2014 №1149-57/VI  

(зі змінами). 
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2. Департаменту з гуманітарних питань міської ради, управлінню 

містобудування та архітектури міської ради спільно з відділом комунікацій 

міської ради до 27 травня 2022 року здійснити моніторинг вулиць, провулків, 

проспектів, бульварів, площ, скверів тощо Кам’янської міської територіальної 

громади на предмет наявності назв, пов’язаних з державою-агресором та/або  

її союзниками. 

3. Відділу комунікацій міської ради: 

3.1. До 30 травня 2022 року оприлюднити перелік вулиць, провулків, 

проспектів, бульварів, площ, скверів тощо Кам’янської міської територіальної 

громади, назви яких пов’язані з державою-агресором та/або її союзниками  

на веб-платформі «Єдина платформа місцевої електронної демократії», міських 

засобах масової інформації та на офіційних сторінках у соціальних мережах. 

3.2. До 5 червня 2022 року провести Е-консультації щодо збору 

пропозицій з питання перейменування вулиць, провулків, проспектів, 

бульварів, площ, скверів тощо, назви яких пов’язані з державою-агресором 

та/або її союзниками, у відповідності із Порядком проведення електронних 

консультацій з громадськістю та опитувань в Кам’янській міській 

територіальній громаді, затвердженого рішенням міської ради від 22.12.2021 

№485-14/VIII. 

3.3.  До 12 червня 2022 року провести електронне опитування щодо 

запропонованих назв вулиць, провулків, проспектів, бульварів, площ, скверів 

тощо Кам’янської міської територіальної громади, назви яких пов’язані  

з державою-агресором та/або її союзниками, у відповідності із Порядком 

проведення електронних консультацій з громадськістю та опитувань  

в Кам’янській міській територіальній громаді, затвердженого рішенням міської 

ради від 22.12.2021 №485-14/VIII. 

3.4.  Звіт про проведення Е-консультації щодо збору пропозицій з питання 

перейменування вулиць, провулків, проспектів, бульварів, площ, скверів тощо 

Кам’янської міської територіальної громади, назви яких пов’язані з державою-

агресором та/або її союзниками, надати Кам’янському міському голові. 

4. Проєкти рішень Кам’янської міської ради про перейменування 

вулиць, провулків, проспектів, бульварів, площ, скверів тощо Кам’янської 

міської територіальної громади, назви яких пов’язані з державою-агресором 

та/або її союзниками, готуються та подаються на розгляд міської ради 

управлінням містобудування та архітектури міської ради за дорученням 

Кам’янського міського голови та погодженням постійною комісією міської 

ради з питань законності, правової, регуляторної та антикорупційної політики, 

розвитку підприємництва, депутатської діяльності та етики, постійною 

комісією міської ради з гуманітарних питань та постійною комісією міської 

ради з питань містобудування, архітектури, будівництва, земельних ресурсів  

та комунальної власності. 



 

 

3 

5. Організацію виконання цього рішення покласти на відділ комунікацій 

міської ради, координацію – на заступника міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів міської ради, керуючого справами виконавчого комітету 

міської ради Колісніченко С.С., контроль – на постійну комісію міської ради  

з питань законності, правової, регуляторної та антикорупційної політики, 

розвитку підприємництва, депутатської діяльності та етики, постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань, постійну комісію міської ради з питань 

містобудування, архітектури, будівництва, земельних ресурсів та комунальної 

власності. 

 

 

Міський голова         Андрій БІЛОУСОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


