КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 12.01.2016 № 6р
м. Краматорськ
Про
перейменування
проспектів,
вулиць, провулків, площ, скверів у
м. Краматорську
На виконання Закону України від 09.04.2015 № 317-VIII «Про засудження
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні
та заборону пропаганди їхньої символіки», беручи до уваги рекомендації робочої групи з
питань
виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націоналсоціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди
їхньої символіки» у м.Краматорську, враховуючи думку громадськості міста, керуючись ст.
42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
РОЗПОРЯДЖУЮСЬ :
1. Перейменувати у м. Краматорську проспекти, вулиці, провулки, площі, сквери,
географічні об’єкти без зміни поштових номерів житлових будинків, установ та споруд
згідно з додатком (додається).
2. Управлінню містобудування та архітектури (Рябченко) внести зміни в додаток до
рішення міської ради від 07.07.2004 № 19/IV-3 «Про затвердження переліку назв вулиць,
провулків, площ державною мовою».
3. Відділу з питань преси, інформації та зв’язків з громадськістю (Коцаренко)
оприлюднити дане рішення в газеті «Краматорська правда» та розмістити на офіційному вебсайті Краматорської міської ради.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови за
розподілом обов’язків.

Міський голова

А.В. Панков

Додаток
до розпорядження міського голови
12.01.2016 № 6р
ПЕРЕЛІК
проспектів, вулиць, провулків, площ, скверів,
які підлягають перейменуванню, у м. Краматорську

№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Стара назва об’єкту
Площа ім. Леніна
сквер 30-річчя ВЛКСМ
вул. 20 років Жовтня
вул. 50 років ВЛКСМ
вул. XIX Партз’їзду
вул. Артема
вул. Більшовицька
вул. Ворошилова
вул. Дзержинського
вул. Енгельса
вул. Карла Маркса
вул. Комсомольська
вул. Комуністична
вул. Косіора
вул. Леніна
вул. Луначарського
вул. Радянська
вул. Червоної Кінноти
проспект Жовтневий

Нова назва об'єкту
площа Миру
сквер Слави
вул. Ринкова
вул. Анатолія Солов’яненка
вул. Ярослава Мудрого
вул. Охтирська
вул. Вишгородська
вул. Смарагдова
вул. Григорія Сковороди
вул. Вернадського
вул. Елеваторна
вул. Ганни Тищенко
вул. Людмили Хохленко
вул. Івана Болкунова
вул. Дружби
вул. Тріумфальна
вул. Єдності
вул. Михайла Силаєва
проспект Металургів

Керуючий справами

А.М. Давискиба

Начальник відділу культури і туризму

О.Є. Барвінок

