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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 

 

Про розгляд електронної петиції   

 

Шановний Володимире Володимировичу! 

Шановна Юліє Олександрівно! 

 

На виконання доручення Київського міського голови від 09.11.2022  

№ 08/КО-2190 у Департаменті суспільних комунікацій виконавчого органу 

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

межах компетенції, електронну петицію громадянина Рунця В. О. № 11247 щодо 

перейменування вулиці Михайла Драгомирова у Печерському районі на честь 

Андрія Верхогляда. 

Повідомляємо, що Київська міська рада ухвалила рішення 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» (зі змінами). 
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Відповідно до цього рішення Київської міської ради для отримання 

фахових висновків з питань присвоєння зміни назв 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 розпорядженням Київського міського 

голови від 20.05.2022 № 250 створено консультативно-дорадчий орган – робочу 

групу з опрацювання пропозицій та формування переліку об’єктів міського 

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

союзниками (сателітами). 

Департаментом суспільних комунікацій виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) було підготовлено та 

передано для оформлення проєкт рішення «Про перейменування вулиці Петра 

Запорожця у Дніпровському районі міста Києва», яким пропонується 

перейменувати вулицю Петра Запорожця на вулицю Запорожців. 

Відповідний проєкт рішення зареєстровано у Київській міській раді 

22.08.2022 за № 08/231-1055/ПР.   

Пропозицію щодо уточнення назви «вулиця Запорожців» на «вулицю 

Чорних Запорожців» варто опрацювати на засіданнях постійної комісії Київської 

міської ради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій та постійній 

комісії Київської міської ради з питань місцевого самоврядування, регіональних 

та міжнародних зв’язків під час розгляду вищезгаданого проєкту рішення. 

Крім того, інформуємо, що назва «вулиця Драгомирова» включено 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, яке прийнято на пленарному засіданні 27.10.2022 (проєкт 

рішення Київської міської ради від 26.09.2022 № 08/231-1337/ПР  

«Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15.04.2022  

№ 4571/4612»).  

Також, доречно направити цю пропозицію на розгляд робочої групи 

опрацювання пропозицій та формування переліку об’єктів міського 

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

союзниками (сателітами). 

Остаточне рішення щодо перейменування зазначеної вулиці буде 

ухвалюватися на пленарному засіданні Київської міської ради. 

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 


