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ПРОЕКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Про внесення змін в п.1. рішення 

міської ради від 21.10.2016р. № 298-8 

«Про найменування вулиць» 

 

 

Керуючись ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Порядком найменування та перейменування об’єктів благоустрою в 

м.Івано-Франківську, затвердженого рішенням міської ради  від 20.01.2017р. № 

367-9, на підставі протоколу № 4 від 18.10.2017р. комісії  з найменування або 

перейменування об’єктів благоустрою, спорудження пам’ятників, встановлення 

пам’ятних знаків, меморіальних дощок у м.Івано-Франківську, міська рада  

вирішила: 

 

1. Внести зміни в пункт 1 рішення міської ради від 21.10.2016р. № 298-8 

«Про найменування вулиць» в частині найменування «вулиця Весняна-

Проектна 1 (Садова) – вулиця Дмитра Палієва» та викласти його в редакції: 

«Найменувати вулиці та провулки, що передбачені детальним планом 

території «Садівницьке товариство «Сад № 4» в межах вулиць Весняної–

Весняної-Проектної 1–р.Бистриці Надвірнянської (мікрорайон «Опришівці») в 

м.Івано-Франківську: 

- вул. Весняну-Проектну 1 (Садова) – на вул. С.Терлецького;  

- вул. Проектну Південну – на вул. Південну; 

- вул. Проектну Східну – на вул. Павла Шандрука; 

- пров. Проектний Весняний – на провулок Весняний». 

2. Секретаріату міської ради (Н.Карабин) опублікувати дане рішення в 

газеті «Західний кур’єр». 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови О.Левицького. 

 

 

Міський голова        Руслан Марцінків 
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Аналіз впливу регуляторного акта проекту рішення міської ради 

«Про внесення змін в п.1. рішення міської ради від 21.10.2016р. № 298-8 

«Про найменування вулиць» 

 

І. Визначення проблеми. 

Рішенням сесії міської ради від 30.07.2015р. №1833-56 «Про затвердження 

детального плану території «Садівницьке товариство «Сад № 4 в межах вулиць 

Весняної – Весняної–Проектної 1 – р.Бистриці Надвірнянської (мікрорайон 

«Опришівці») в м.Івано-Франківську» було затверджено проектні назви вулиць 

та провулків. Рішенням міської ради від 21.10.2016р. № 298-8 «Про 

найменування вулиць» назвам проектних вулиць та провулків надано 

найменування, ,в т.ч., вул. Весняна-Проектна1 (Садова) найменовано вулицею 

Дмитра Палієва;  

Відповідно до п. 2.3. Порядку найменування та перейменування назв 

об’єктів благоустрою у м.Івано-Франківську, затвердженого рішенням міської 

ради від 20.01.2017р. № 367-9, «при найменуванні або перейменуванні об'єктів 

благоустрою не допускається повторення вже існуючих назв інших об’єктів 

благоустрою, які знаходяться у межах м. Івано-Франківська». 

При внесенні інформації до словника вулиць міста Івано-Франківська стало 

відомо, що у місті є вул. Сотника Палієва.  

У зв’язку з цим, необхідно внести зміни в діюче рішення в частині зміни 

назви вулиці Дмитра Палієва. 

 

 

Дана проблема справляє вплив на всі групи, а саме: 
 

Групи (підгрупи) 

 

Так  Ні  

Громадяни  

Уникнення незручностей з найменуванням 

двох вулиць з подібною назвою в різних 

частинах міста (у скороченому вигляді – вулиця 

Палієва) 

 

Не передбачає 

витрат 

Держава , міська 

влада 

 

Перейменування вулиці. 

  

Витрати, 

пов’язані з 

опублікування 

рішення,  

витрати на 

встановлення 

аншлагів 

Суб’єкти 

господарювання 

Уникнення незручностей з найменуванням 

двох вулиць з подібною назвою в різних 

частинах міста (у скороченому вигляді – вулиця 

Палієва)  

Не передбачає 

витрат 

 

II. Цілі державного регулювання. 
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Регуляторний акт спрямований на приведення до вимог Закону України 

«Про присвоєння юридичним особам права власності та об’єктам імен 

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

історичних подій» та Порядку  найменування та перейменування назв об’єктів 

благоустрою у м.Івано-Франківську 

 

 

III. Визначення та оцінка альтернативних способів 

досягнення цілей. 
 

Існує два способи досягнення  цілей регулювання: 
 

 

Вид альтернативи  
 

Опис альтернативи  

 

Альтернатива 1. 

Залишення усього без 

змін 

Незручності з найменуванням двох вулиць з подібною назвою в різних 

частинах міста – питання залишається неврегульованим. 

 

Альтернатива 1. 

Обраний спосіб 

регулювання 

Внесення змін в рішення міської ради в частині перейменування вул. 

Дмитра Палієва на вул. С.Терлецького 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів держави, міської влади. 
 

 

Вид альтернативи 

 

Вигоди 

 

 

Витрати 

Альтернатива 1. 

 

Відсутні. 

 
Відсутні  

Альтернатива 2. 

 

Перейменування вулиці. 

 

Часові затрати на організацію 

та проведення громадського 

обговорення.  
 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання. 

 
 

Вид альтернативи 

 

 

Вигоди 

 

Витрати 

Альтернатива 1. 

 
Відсутні. 

Матеріальні та  

часові затрати на 

переоформлення 

документації 

Альтернатива 2. 

 

Реєстрація юридичних осіб, статутна 

документація 

Відсутні. 

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян. 
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Вид альтернативи 

 

 

Вигоди 

 

Витрати 

Альтернатива 1. 

 
Відсутні. 

Матеріальні та  

часові затрати на 

переоформлення 

документації. 

Альтернатива 2. 

 

Реєстрація фізичних осіб, оформлення права 

власності.  

 

Відсутні. 

 

 

 

IV. Вибір найбільш оптимального 

альтернативного способу досягнення цілей 

 
Рейтинг 

результативності 

(досягнення цілей 

під час вирішення 

проблеми) 

Бал результативності (за 

чотирибальною 

системою оцінки) 

 

Коментарі щодо присвоєння відповідного 

бала 

 

Альтернатива 1. 

 

 

1 

Матеріальні та  

часові затрати на переоформлення 

документації  

 

Альтернатива 2. 
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Приведення у відповідність до вимог 

діючого законодавства актів органів 

місцевого самоврядування. 

 

 
 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної 

проблеми. 

 

Затвердити рішенням сесії зміну назви вулиці. 

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від 

ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи 

органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які 

повинні проваджувати або виконувати ці вимоги. 

 Відсутня. 

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії 

регуляторного акта. 

Строк дії регуляторного акта буде визначений потребою оформлення 

реєстрації фізичних осіб, оформлення майнових прав. 
 

VIII. Визначення показників результативності 
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дії регуляторного акта. 
 

Рішення дозволить власникам нерухомості в межах території колишнього 

«Садівницького товариства «Сад № 4» в межах вулиць Весняної–Весняної-

Проектної 1–р.Бистриці Надвірнянської (мікрорайон «Опришівці») в м.Івано-

Франківську оформити право власності на нерухоме майно за новою адресою. 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься 

відстеження результативності дії регуляторного акта. 

 

Рекомендований строк повторного дослідження – 1 рік після набрання 

чинності рішення. 

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта будуть 

здійснюватися раз на кожні п’ять років, починаючи з дня закінчення заходів з 

повторного відстеження результативності цього акта. 

Метод проведення відстеження результативності – статистичний. 

Відстеження результативності здійснюватиметься на підставі статистичних 

даних Департаменту містобудування та архітектури міської ради в частині 

присвоєння адрес об’єктам нерухомості. 

. 

 

 

 

Директор Департаменту містобудування, 

архітектури та культурної спадщини     О.Кошик  

 
 

 
 


