
 

УКРАЇНА  

Рожнятівська селищна рада  

Івано-Франківської області 

      (чотирнадцята сесія восьмого демократичного скликання)     

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

      від 28 жовтня 2021 року                        смт. Рожнятів 

      № 401 - 14/2021 

 

      Про перейменування вулиці  

Я.Галана в смт. Рожнятів 

 

Керуючись статтею  59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», згідно рішення виконавчого комітету «Про комісію  з питань  

найменування (перейменування) вулиць населених пунктів Рожнятівської 

селищної ради» від 18.05.2021р. №61, враховуючи протокол громадських 

слухань з обговорення перейменування вулиці від 03.10.2021р.  селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Перейменувати в смт. Рожнятів Калуського району Івано-Франківської області 

вулицю Я. Галана на вулицю Галицька. 

 

2.Перейменування вищевказаної вулиці провести без змін поштових номерів 

житлових будинків, установ та споруд. 

 

3.Дане рішення вступає в силу з моменту його публікації в засобах масової 

інформації та на офіційному  сайті селищної ради. 

 

4. Виконавчому комітету Рожнятівської селищної ради провести роботу щодо 

внесення змін та включення нової вулиці смт. Рожнятів Калуського району 

Івано-Франківської області до Словників державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно. 

 

5.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради В. Мацевка. 

 

 

Селищний голова                                                                            Василь РИБЧАК 
 

 

 

 

 



УКРАЇНА  

Рожнятівська селищна рада  

Івано-Франківської області 

      (чотирнадцята сесія восьмого демократичного скликання)     

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

        від 28 жовтня 2021 року                        смт. Рожнятів 

        № 402 - 14/2021 

 

        Про перейменування вулиці Терешкової 

        в селі Сваричів 

 

Керуючись статтею  59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», згідно рішення виконавчого комітету «Про комісію  з питань  

найменування (перейменування) вулиць населених пунктів Рожнятівської 

селищної ради» від 18.05.2021р. №61, враховуючи протокол громадських 

слухань з обговорення перейменування вулиці від 03.10.2021р.  селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.Перейменувати в с.Сваричів Калуського району Івано-Франківської області 

вулицю Терешкової на вулицю Сибір. 

 

2.Перейменування вищевказаної вулиці провести без змін поштових номерів 

житлових будинків, установ та споруд. 

 

3.Дане рішення вступає в силу з моменту його публікації в засобах масової 

інформації та на офіційному  сайті селищної ради. 

 

4. Виконавчому комітету Рожнятівської сільської ради провести роботу щодо 

внесення змін та включення нової вулиці  села Сваричів Калуського району 

Івано-Франківської області до Словників державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно. 

 

5.Контроль за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради В. Мацевка. 

 

 

Селищний голова                                                                            Василь РИБЧАК 
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