
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 28 липня 2022 року                                                               № 2810-31-VIII 

 

Про перейменування вул. Гагаріна 

в с. Глибочка Білоцерківської міської територіальної 

громади Київської області 

 

          Розглянувши подання міського голови, відповідно до статті 25 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про присвоєння юридичним особам та 

об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв 

і дат історичних подій», частини 10 статті 9 Закону України «Про правовий режим воєнного 

стану», Положення про містобудівний кадастр, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 25 травня 2011 року № 559, 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, 

враховуючи рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 12 травня      

2022 року № 256 «Про організаційні питання щодо найменування (перейменування) вулиць, 

провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на 

території Білоцерківської міської територіальної громади», результати громадського 

обговорення пропозицій стосовно перейменування вулиць та інших об’єктів топоніміки 

Білоцерківської міської територіальної громади, протокол засідання робочої групи з питань 

найменування (перейменування) вулиць та інших поіменованих об’єктів Білоцерківської 

міської територіальної громади від 14 липня 2022 року, міська рада вирішила: 

 

1. Перейменувати вул. Гагаріна на вул. Павла Поповича в с. Глибочка 

Білоцерківської міської територіальної громади Київської області. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони здоров'я, материнства та дитинства, освіти, соціального захисту, науки, спорту, 

культури, мови, молоді, прав національних меншин, міжнародного співробітництва, 

інформаційної політики, та постійну комісію з питань дотримання прав людини, законності, 

оборонної роботи, запобігання корупції, з питань децентралізації, сприяння депутатській 

діяльності, етики та регламенту. 

 

Міський голова                                                                      Геннадій ДИКИЙ 
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