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________________  №  ____________ 

Заступнику міського голови –  

секретарю Київської міської ради  

Володимиру БОНДАРЕНКУ 

 

Голові постійної комісії Київської  

міської ради з питань місцевого  

самоврядування, регіональних та  

міжнародних зв’язків 

Юлії ЯРМОЛЕНКО 

 

Голові постійної комісії Київської 

міської ради з питань культури, 

туризму та суспільних комунікацій 

Вікторії МУСІ 

 

 

Про розгляд електронної петиції   

 

Шановний Володимире Володимировичу! 

Шановна Юліє Олександрівно! 

Шановна Вікторіє Вячеславівно! 

 

На виконання доручення Київського міського голови від 12.12.2022  

№ 08/КО-2622 у Департаменті суспільних комунікацій виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розглянуто, в 

межах компетенції, електронну петицію громадянина Слабінського С. М.  

№ 11525 щодо перейменування однієї з вулиць міста Києва на честь  

С. Миронова. 

Повідомляємо, що найменування об’єктів міського підпорядкування, 

присвоєння юридичним особам та об’єктам міського підпорядкування імен 

(псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних 

подій у місті Києві регулюється Законом України «Про присвоєння юридичним 
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особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних 

та святкових дат, назв і дат історичних подій» та Порядком найменування 

об’єктів міського підпорядкування, присвоєння юридичним особам та об’єктам 

міського підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та 

святкових дат, назв і дат історичних подій у місті Києві, затвердженим рішенням 

Київської міської ради від 13.11.2013 № 432/9920. 

Питання присвоєння імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та 

святкових дат, назв і дат історичних подій у місті Києві розглядаються лише за 

результатами громадського обговорення, порядок проведення якого 

врегульовано 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» та Порядком проведення у місті Києві громадського обговорення під час 

розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності 

імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 

історичних подій, затвердженим розпорядженням Київського міського голови 

від 19.08.2014 № 175 (у редакції розпорядження Київського міського голови від 

11.01.2019 № 6). 

Відповідно до пункту 3 зазначеного Порядку з метою залучення якомога 

більшої кількості мешканців громадському обговоренню при перейменуванні 

вулиць, провулків, проспектів, бульварів, узвозів, проїздів передують 

консультації з мешканцями, які постійно проживають на вулицях, провулках, 

проспектах, бульварах, узвозах, проїздах, які планується перейменувати. 

Організатором проведення консультацій із мешканцями є сам ініціатор 

перейменування. Він має право самостійно визначити форму цих консультацій – 

громадські слухання, збори, збір підписів, зустрічі. Результати консультацій 

подаються на ім’я Київського міського голови одночасно з ініціативою про 

перейменування.  

Отже, з метою дотримання встановленої законодавством України 

процедури, для розгляду питання перейменування однієї з вулиць міста Києва на 

честь С. Миронова на засіданні Комісії з питань найменувань необхідно подати:  

конкретну пропозицію щодо перейменування; 

історичну або історико-біографічну довідку про подію або особу, ім’я якої 

пропонується присвоїти;  

письмову згоду родичів (діти, вдова, вдівець, а якщо їх немає ‒ батьки, 

рідні брати та сестри) на присвоєння імені; 

результати консультацій з мешканцями вулиці, яку планується 

перейменувати. 

У разі надходження відповідного пакету документів, питання може бути 

розглянуто в установленому порядку. 
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Разом з тим, зазначена пропозиція може бути розглянута під час виконання 

рішення Київської міської ради від 15 квітня 2022 року № 4571/4612 «Про 

особливості перейменування об’єктів міського підпорядкування, назви яких 

пов’язані з російською федерацією та/або її союзниками (сателітами), під час дії 

воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року 

№ 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного 

стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ», зокрема, під час 

перейменування вулиць, що включені до переліку об’єктів міського 

підпорядкування, назви яких пов’язані з російською федерацією та/або її 

союзниками (сателітами), які підлягають винесенню на рейтингове електронне 

голосування додатково, що затверджено рішенням Київської міської ради від 

27.10.2022 № 5460/5501.  

Враховуючи викладене, реалізація зазначеної електронної петиції 

належить до компетенції Київської міської ради.  

 

 

З повагою 

 

Заступник голови                              Марина ХОНДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Роман Лелюк 

Маріанна Ільницька 235 05 65 


