
ЗВІТ
тимчасової комісії

з узагальнення зауважень і пропозицій, що надходили під час громадського обговорення з 
питання найменування вулиці м. Вишгорода

м. Вишгород « 13» січня 2021 р.

Організатор проведення громадського обговорення - Вишгородська міська рада. 
Ініціатор подання - ГО "Академія моделювання успіху".
Особи, які взяли участь в обговоренні - громада міста Вишгорода.

Мета проведення громадського обговорення - найменування частини автомобільної 
дороги загального користування державного значення Р-02 Київ - Іванків - Овруч в межах міста 
Вишгорода (від знаку "Вишгород" до перетину доріг Р-02 Київ - Іванків - Овруч і Р-69 Київ - 
Вишгород - Десна) назви вулиці - "вулиця Фільмотехнічна".

Тимчасова комісія з узагальнення зауважень і пропозицій: 
Голова тимчасової комісії - Карпов В.А.
Секретар тимчасової комісії - Дудар І.М.
Члени тимчасової комісії - Доброхотова Т.В., Черепан С.М. 
Представник ГО "Академія моделювання успіху - Скитенко Л.О.

У період з 29 жовтня 2020 року по 29 грудня 2020 року - відбулась процедура 
проведення громадського обговорення по найменуванню вулиці. Під час проведення 
обговорення відбулись громадські слухання - 02 грудня 2020 року, ознайомлення мешканців 
міста з історією створення, розвитку, набуття досвіду та міжнародного визнання Науково- 
технічного центру "Фільмотехнік".

Під час проведення процедури громадського обговорення надійшли пропозиції за 
найменування вулиці Фільмотехнчна - 8 (вісім), зауважень не надійшло.

Підсумки роботи тимчасової комісії з присвоєння назви вулиці - вулиця 
Фільмотехнічна, м. Вишгород, Випігородський район, Київська область.

Відповідно до проведеного аналізу процедури громадського обговорення щодо 
врахування громадської думки з питання найменування вулиці м. Вишгорода, враховуючи 
подання ГО "Академія моделювання успіху", звернення ТОВ "Фільмотехнік", звернення 
Національної спілки кінематографістів України, лист-згоду Служби автомобільних доріг у 
Київській області, протокол громадських слухань щодо врахування громадської думки з питання 
найменування вулиці м. Вишгорода від 02.12.2020 року, Порядок ведення словників Державного 
реєстру речових прав на нерухоме майно, затверджений наказом Міністерства 
юстиції України 06.07.2012 № 1014/5, пропозиції з питання найменування вулиці, апарату 
виконавчого комітету Вишгородської міської ради підготувати рішення "Про найменування 
вулиці м. Вишгорода" та винести на чергове засідання Вишгородської міської ради.

Секретар тимчасової комісії -

Карпов В.А.

Дудар І.М.

Голова тимчасової комісії -
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