ХЕРСОНСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
19.02.2016

№ 80 р

Про виконання вимог Закону України
«Про засудження комуністичного
та націонал-соціалістичного (нацистського)
тоталітарних режимів в Україні
та заборону пропаганди їхньої символіки»
Згідно з абзацем 2 пункту 6 статті 7 Закону України «Про засудження
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних
режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», враховуючи,
історичну самобутність, багатонаціональний та політкультурний склад
населення міста Херсона, пропозиції громадських обговорень, численні
звернення громадян міста, громадських об'єднань міста, представників
духовенства, керуючись пунктом 20 частини четвертої статті 42 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Перейменувати:
1.1.Комсомольський район у місті Херсоні на «Корабельний».
1.2. Геоніми (назви вулиць, провулків, площ тощо) міста Херсона згідно
з Переліком, що додається.
2. Департаменту містобудування та землекористування міської ради
(Жаров М.О.) провести організаційно-правові заходи щодо перейменування
геонімів міста та внести зміни до Переліку геонімів (назв вулиць, проспектів,
бульварів, площ, провулків тощо) м. Херсона, селищних та сільської рад,
розташованих на території, яка входить до юрисдикції Херсонської міської
ради, затвердженого рішенням міської ради від 13.10.2009 № 1279, згідно з
Переліком, визначеним пунктом 1.2 цього розпорядження.
3. Вважати, що правовстановлюючі документи, технічна документація на
земельні ділянки та нерухоме майно, тендерна документація, договори,
паспорти та інші документи, які містять назви перейменованих цим
розпорядженням об'єктів геонімів міста Херсона, є чинними з урахуванням
вимог законодавства.
4.
Департаменту
бюджету
і
фінансів
міської
ради
(Підперигора Р.С.) спільно з іншими виконавчими органами міської ради вжити
заходів щодо внесення відповідних змін до бюджету міста Херсона на 2016 рік
з урахування витрат, пов'язаних з реалізацією цього розпорядження.
5. Департаменту житлово-комунального господарства міської ради та
управлінню естетики та зовнішньої реклами міської ради (Дяченко Т.О.)
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забезпечити виготовлення та встановлення адресних табличок (згідно з
переліком).
6. Відділу інформаційного та програмного забезпечення міської ради
(Букін В.О.) оприлюднити дане розпорядження на офіційному сайті
Херсонської міської ради та її виконавчих органів.
7. Відділу громадських зв’язків міської ради висвітлити дане
розпорядження в засобах масової інформації.
8. Відповідальність за виконанням розпорядження
покласти на
в.о. заступника міського голови Черевка С.М. та директора департаменту
містобудування та землекористування міської ради Жарова М.О.
9. Контроль за виконання розпорядження залишаю за собою.
Міський голова

В.В.Миколаєнко

