РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
( восьме скликання)
РІШЕННЯ

«

»

202__ року

Проєкт

№ ______

Про перейменування вулиці
Островського в місті Рівному
Відповідно до статтей 26, 37 Закону України
«Про місцеве
самоврядування в Україні», враховуючи рішення Рівненської обласної ради від
02.06.2021 №236 «Про депутатський запит депутата обласної ради Миколи
КУЧЕРУКА» та пропозиції комісії міської ради з питань найменування міських
об’єктів, встановлення пам’ятних знаків, меморіальних та анотаційних дощок
на території м. Рівного від 03.08.2021 протокол №5, Рівненська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Перейменувати в місті Рівному вулицю Островського на вулицю
Покровську.
2. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з
питань науки, освіти, культури, духовного відродження, молоді, спорту,
зв’язків з громадськими об’єднаннями та засобами масової інформації, захисту
прав людини, законності, правопорядку, розвитку місцевого самоврядування,
Регламенту, депутатської діяльності та етики, постійній комісії з питань
архітектури, будівництва та землевпорядкування, секретарю міської ради
В.оШакирзяну, заступнику міського голови О. Миронюку, а організацію
виконання – начальнику управління містобудування та архітектури –
головному архітектору міста виконавчого комітету Рівненської міської ради
Д.оКотлярову.
Міський голова

О. Третяк

Дата візування

Секретар міської ради

В. Шакирзян

Погоджено:
Заступник міського голови

О. Миронюк

Рекомендації комісій:
Голова постійної комісії з питань
архітектури, будівництва
та землевпорядкування

М. Года

Голова постійної комісії з питань
науки, освіти, культури, духовного
відродження, молоді, спорту, зв’язків
з громадськими об’єднаннями та
засобами масової інформації, захисту
прав людини, законності,
правопорядку, розвитку місцевого
самоврядування, Регламенту,
депутатської діяльності та етики

Т. Обоїста

Головний спеціаліст-юрист
організаційного відділу
Готували:
Начальник управління
містобудування та архітектури –
головний архітектор міста

Д. Котляров

Начальник юридично-організаційного
відділу управління
містобудування та архітектури

Н. Михайлова

Опубліковано на сайті Рівненської міської ради «___»________________2021 р.

Пояснююча записка до
проєкту рішення Рівненської міської ради
«Про перейменування вулиці Островського на вулицю Покровську»
(на виконання пункту 27.14 Регламенту Рівненської міської ради сьомого
скликання)
З метою впорядкування назв міських об’єктів в м. Рівному та виконання
Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої
символіки», враховуючи рішення Рівненської обласної ради від 02.06.2021 №236
«Про депутатський запит депутата обласної ради Миколи КУЧЕРУКА» щодо
приведення назв вулиць на території територіальної громади у відповідність із
вимогами чинного законодавства, на основі архівних документів, наданих
Державним архівом Рівненської області, що підтверджують, що М.О.Островський
(1904-1936) – радянський військовий та партійний діяч, учасник встановлення
радянської влади в Україні та боротьби з повстанським Рухом, служив у бригаді
І.Котовського, 1-ій кінній армії, частинах особливого призначення Червоної армії,
співробітник Ізяславської ЧК (1921), секретар райкому комсомолу в Берездові та
Ізяславі, секретар окружного комсомолу в Шепетівці (1924), бригадний комісар
Політуправління Червоної Армії (1936). Пропонуємо перейменування вулиці
Островського в місті Рівному (визначеної відповідно до переліку вулиць
зазначеному в згаданому депутатському запиті) та беручи до уваги пропозиції
комісії міської ради з питань найменування міських об’єктів, встановлення
пам’ятних знаків, меморіальних та анотаційних дощок на території міста Рівного
(далі – Комісія) від 03.08.2021 протокол №5 Управлінням містобудування та
архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради відповідно до своїх
повноважень підготовлено проєкт рішення Рівненської міської ради щодо
перейменування вулиці Островського на вулицю Покровську в м. Рівному.
При розгляді проєкту рішення на сесії Рівненської міської ради доповідь з
цього питання залишаю за собою.
Начальник управління - головний архітектор міста
виконавчого комітету Рівненської міської ради

Дмитро КОТЛЯРОВ

