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КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Корюківський район 
Чернігівська область 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

(перша сесія сьомого скликання) 
 
16 листопада 2015 року  
м. Корюківка 
 
Про перейменування вулиць, провулків 
та парків в населених пунктах,  
які підпорядковані Корюківській міській раді  
та демонтаж пам’ятників 
 
 Розглянувши пропозиції виконавчого комітету Корюківської міської ради 
відповідно до прийнятого рішення виконкому від 13.11.2015 р. № 272 "Про 
перейменування вулиць, провулків та парків в населених пунктах, які 
підпорядковані Корюківській міській раді та демонтаж пам’ятників", 
керуючись Положенням про порядок найменування та перейменування назв 
вулиць, провулків, площ, скверів та споруд в м. Корюківка, затвердженим 
рішенням дванадцятої сесії Корюківської міської ради шостого скликання від 
27.07.2012 р., ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",  
 

міська рада в и р і ш и л а :  
 
 1. Перейменувати в населених пунктах, які підпорядковані Корюківській 
міській раді, вулиці, провулки та парки, а саме: 
 

- в м. Корюківка: 

вул. Гарнієра на вул. Вознесенська; 
вул. Горького на вул. Українська; 
вул. Жовтнева на вул. Свободи; 
вул. Калініна на вул. Калинова; 
вул. Кірова на вул. Соборна; 
вул. Колгоспна на вул. Чернігівська; 
вул. Комсомольська на вул. Патріотів; 
вул. Куйбишева на вул. Паркова; 
вул. Маркса К. на вул. Зарічна; 



вул. Петровського на вул. Малинова; 
вул. Піонерська на вул. Дружби; 
вул. Пролетарська на вул. Сіверська; 
вул. Радянська на вул. Слов’янська; 
вул. Чапаєва на вул. Довженка Олександра; 
вул. Щорса на вул. Земська; 
пров. Горького на пров. Корнієвського; 
пров. Жовтневий на пров. Свободи; 
пров. Кірова на вул. Ринкова; 
пров. Колгоспний 1-й на вул. Енергетична; 
пров. Колгоспний 2-й на вул. Європейська; 
пров. Маркса К. на пров. Зарічний; 
пров. Пролетарської на пров. Сіверський; 
Парк Ленінського комсомолу 
(за автостанцією) 

на Парк Дружби; 

 

- в с. Трудовик: 

вул. Островського на вул. Вербова; 
 

- в с. Лебіддя: 

вул. Попудренка на вул. Стародубська. 
 
 2. Виконавчому апарату Корюківської міської ради та її виконкому 
забезпечити заміну вивісок назв вулиць та провулків, та внести зміни до 
фінансово-облікових документів міської ради у відповідності до цього рішення. 
 2.1. Фінансово-господарському відділу міської ради (Кіктєва І.Л.) при 
формуванні бюджету на 2016 рік передбачити видатки на заходи вказані в п. 1 
даного рішення. 
  
 3. Дане рішення оприлюднити через засоби масової інформації та на 
офіційному веб-сайті міської ради. 
 
Міський голова                                                                      І.В.Матюха 
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