
 

УКРАЇНА 

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

______________________________________________________________ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

05.08.2022                                с. Н.Вербіж                                            №126 

 

Про громадське обговорення щодо 
перейменування вулиці 
 

 

З метою залучення представників громадськості до розгляду 
пропозиції щодо присвоєння вулиці імені фізичної особи та врахування їх 
думки під час прийняття відповідного рішення, відповідно до Закону України 
«Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен 
(псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних 
подій» 24 травня 2012 року № 4865-VI (зі змінами), Порядку проведення 
громадського обговорення під час розгляду питань про присвоєння 
юридичним особам та об’єктам права власності, які за ними закріплені, 
об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен (псевдонімів) 
фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2012 
року №989, беручи до уваги звернення депутата сільської ради Зеновія 
ПАЛАНДЮКА та погодження гр. Ніколенко М.П., керуючись ст. 13, 42 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Встановити дату початку процедури громадського обговорення 
пропозиції щодо перейменування вулиці Вишнева у с. Нижній Вербіж на ім’я 

Михайла Гаєвого з 05 серпня 2022 року. Термін процедури громадського 
обговорення становить два місяці, тобто з 05 серпня 2022 року по 05 жовтня 

2022 року. 
2. Затвердити інформаційне повідомлення про проведення 

громадського обговорення згідно Додатку та спеціалісту відділу загальної та 
організаційної роботи, комунікаційної політики, кадрового забезпечення та 



трудового архіву Роману ЯВДОШНЯКУ оприлюднити його на офіційному 
веб-сайті nvotg.gov.ua у розділі «Оголошення». 

3. Провести громадські слухання з приводу перейменування вулиці 
21 серпня 2022 року о 14:00 біля каплички по вул. Вишневій, с. Нижній 

Вербіж.  

4. Координацію роботи по громадських обговореннях покласти на 
депутата сільської ради Зеновія ПАЛАНДЮКА. 

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 
 

 

Сільський голова      Ярослав М’ЯКУЩАК 

 

 

 

 

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження сільського голови 

від 05.08.2022 №126 
 

 

Інформаційне повідомлення про проведення громадського 
обговорення 

 

Нижньовербізька сільська рада розпочинає громадські обговорення щодо  
перейменування вулиці Вишнева у с. Нижній Вербіж на Михайла Гаєвого. 

 

Суб’єктом, що вніс дану пропозицію є депутат сільської ради Зеновій 
ПАЛАНДЮК. 

 

Громадські слухання відбудуться 21 серпня 2022 року о 14:00 біля 
каплички по вул. Вишневій, с. Нижній Вербіж. 

 

Участь у громадському обговоренні можуть брати фізичні та юридичні 
особи, а також громадські об’єднання, що не є юридичними особами. 

 

Для реєстрації на громадських слуханнях необхідно мати паспорт або 
документ, що посвідчує особу. 

 

Пропозиції також можна подавати на поштову адресу: 78218, вул. 
Довбуша, 1, с. Нижній Вербіж, Коломийський район, Івано-Франківська 
область або на електронну пошту nwerbizh@ukr.net -чи за телефоном - 03433 

90010. 

 

Строк обговорень визначено по 05 жовтня 2022 року. 
 

Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення 
громадського обговорення – депутат сільської ради Паландюк Зеновій 
Іванович. 

 

Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення – звіт 
до 20 жовтня 2022 року. 

 

Форма для подання пропозицій: ПІП, адреса реєстрації місця проживання, 
серія та номер паспорта, пропозиція щодо перейменування. Анонімні 
звернення не розглядаються. 

 

Сільський голова      Ярослав М’ЯКУЩАК 

 
 

mailto:nwerbizh@ukr.net

