
АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 

Про перейменування вулиць та провулків, демонтажу пам’ятників, розташованих на 

території Арцизької міської територіальної громади 

 

Керуючись статтею 25, пунктом 1 статті 37 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пунктом 7 частини 1 статті 8 Закону України «Про 

присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних 

осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», статтею 41 Закону України 

«Про забезпечення функціонування української мови як державної», Постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 № 989 «Про затвердження 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», розділом IV Порядку ведення словників Державного реєстру речових 

прав на нерухоме майно, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 

06.07.2012 № 1014/5, на виконання рішення виконавчого комітету Арцизької міської ради 

від 03.06.2022 №92 «Про внесення на розгляд Арцизької міської ради питань щодо 

перейменування вулиць та провулків, демонтажу пам’ятників, розташованих на території 

Арцизької міської територіальної громади», листа начальника Болградської районної 

військової адміністрації від 03.05.2022 № 01/01-31/760 щодо необхідності перейменування 

назв географічних об’єктів, об’єктів топоніміки населених пунктів, які пов’язані з 

державою-агресором чи історією Російської імперії та СРСР, враховуючи протоколи 

громадських обговорень, Арцизька міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Перейменувати вулиці та провулки у населених пунктах Арцизької міської 

територіальної громади згідно з додатком 1. 

2.Утворити у місті Арциз вулицю з назвою «Реміснича» внаслідок об’єднання 

вулиць з назвами: «Машиностроїтелів» та «Металічна». 

3.Комунальному підприємству «Благоустрій»: 

здійснити демонтаж пам’ятників, які розташовані на території Арцизької міської 

територіальної громади згідно з додатком 2; 

на Статуї «Воїн з букетом квітів», розташованій у м. Арциз по вулиці 28 Червня 

замінити: дату з «1941» на «1939», слова «Никто не забыт, ничто не забыто» на «Ніколи 

знову». 

4.Юридичному відділу Арцизької міської ради повідомити Одеську регіональну 

філію державного підприємства «Національні інформаційні системи» про перейменування 

вулиць та провулків Арцизької міської територіальної громади. 

5.Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань освіти, культури, 

спорту, охорони здоров’я та соціального захисту населення. 

 

 

 
Проект рішення підготовлений  

комісією з питань перейменування 

вулиць та провулків, демонтажу 

пам’ятників, розташованих на території 

Арцизької міської територіальної 

громади  



 

 

Лист погодження до проекту рішення 

«Про перейменування вулиць та провулків, демонтажу пам’ятників, 

розташованих на території Арцизької міської територіальної громади» 

 
 

Секретар Арцизької міської ради 

«_____»__________ 2022 року       _________________ Ольга ДОБРЯКОВА 

 

Начальник юридичного відділу Арцизької міської ради 

«_____»__________ 2022 року       _________________ Анастасія СТАНКОВА  

 

 

 

Виконавець: 

Заступник Арцизького міського голови, 

голова комісії з питань перейменування вулиць та провулків, демонтажу 

пам’ятників, розташованих на території Арцизької міської територіальної 

громади 

 

«_____»__________ 2022 року        _________________ Оксана СТОЯНОВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Додаток 2 

до проекту рішення  

Арцизької міської ради 

від _______________ № ____ 

 

 

Перелік пам’ятників, розташованих на території Арцизької міської 

територіальної громади, які підлягають демонтажу 
 

№ 

з\п 

Найменування Адреса Заходи 

1 Пам’ятник Карлу 

Марксу 

м. Арциз,  

вул. Соборна 

Усунути з публічного простору та передати 

до музейного закладу 

2 Пам’ятник князю  

Дмітрію Донському 

та двом монахам: 

Ослябя та 

Пєрєсвету 

м. Арциз,  

вул. Вокзальна 

Усунути з публічного простору та передати 

до релігійної організації «Православний 

прихід усіх скорботних радість м. Арциз» 

3 Пам’ятник Карлу 

Марксу 

с. Холмське Усунути з публічного простору та передати 

до музейного закладу 

 
_________________________________ 

 
Голова комісії з питань  

перейменування вулиць та провулків,  

демонтажу пам’ятників, розташованих  

на території Арцизької міської  

територіальної громади                        _________        Оксана СТОЯНОВА 

 

 
 


