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ВИСНОВОК
за результатами проведення

антикорупційної експертизи нормативно-правового акта Миколаївської міської ради

Назва акту

Оприлюднення 
проєкта рішення

( Висновок та 
рекомендації

Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від І 
15.09.2015 № 49/56 “Про порядок найменування (перейменування) 1 

вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів та інших 
споруд, розташованих на території м. Миколаєва”

і
Перебуває в процесі оприлюднення

Зауваження

Опис проєкта нормативно-правового акту

З метою організації роботи з питань найменування (перейменування) вулиць, 
провулків, проспектів, площ, парків, скверів та інших споруд, розташованих на 
території м. Миколаєва, керуючись ст. 25 Закону України “Про місцеве самоврядування 
в Україні” міській раді пропонується внести зміни до рішення Миколаївської міської 
ради від 15.09.2015 № 49/59 “Про порядок найменування (перейменування) вулиць, 
провулків, проспектів, площ, парків, скверів та інших споруд, розташованих на 
території м. Миколаєва” (далі за текстом - Порядок).

Зауваження

Підпунктом 1.1 пункту 1 проєкта рішення міської ради пропонується внести 
зміни до Положення та пункт 1.2 після слів “дат історичних подій” доповнити 
словами “розпорядження голови Миколаївської облдержадміністрації у  разі 
перейменування О б’єктів відповідно до абзацу 2 розділу VII “Заключні положення” 
Закону України “Про місцеві державні адміністрації”.

При цьому абзацом 2 розділу VII Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації” передбачено, що у  разі якщо протягом строку, визначеного пунктом б 
статті 7 "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про засудження 
комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в 
Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", сільські, селищні, міські ради або 
сільські, селищні, міські голови населених пунктів на території відповідної області в 
установленому зазначеним законом порядку не здійснять демонтаж пам ’ятників, 
пам ’ятних знаків, присвячених особам, причетним до організації та здійснення 
Голодомору 1932-1933 років в Україні, політичних репресій, особам, які обіймали 
керівні посади у  комуністичній партії, вищих органах влади та управління СРСР, УРСР 
(УСРР), інших союзних та автономних радянських республік (крім осіб, діяльність



яких була значною мірою пов’язана з розвитком української науки та культури), 
працівникам радянських органів державної безпеки, подіям, пов ’язаним з діяльністю 
комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України або в 
окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників 
боротьби за незалежність України у  X X  столітті, такий демонтаж здійснюється за 
розпорядженням голови відповідної обласної державної адміністрації (або особи, яка 
відповідно до законодавства здійснює його повноваження). Голова обласної державної 
адміністрації (або особа, яка відповідно до законодавства здійснює його 
повноваження) зобов ’язаний прийняти розпорядження про демонтаж у  тримісячний 
строк, який обчислюється з моменту закінчення строку, визначеного абзацом 
четвертим пункту 6 статті 7 "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України 
"Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки ".

Нормами пункту 6 статті 7 "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України 
"Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" встановлено, 
що Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та 
Севастопольській міським, районним державним адміністраціям, Верховній Раді 
Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування у  шестимісячний 
строк з дня набрання чинності цим Законом в установленому порядку здійснити 
демонтаж пам ’ятників, пам ’ятних знаків, присвячених особам, причетним до 
організації та здійснення Голодомору 1932-1933 років в Україні, політичних репресій, 
особам, які обіймали керівні посади у  комуністичній партії, вищих органах влади та 
управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республік 
(крім осіб, діяльність яких була значною мірою пов’язана з розвитком української 
науки та культури), працівникам радянських органів державної безпеки, подіям, 
пов’язаним з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на 
території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, 
переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у  X X  столітті, а також 
в установленому порядку перейменувати райони у  містах, сквери, бульвари, вулиці, 
провулки, узвози, проїзди, проспекти, площі, майдани, набережні, мости, інші об ’єкти 
топоніміки населених пунктів, а також інші географічні об ’єкти, назви яких містять 
символіку комуністичного тоталітарного режиму.

У разі якщо протягом зазначеного в абзаці першому цього пункту строку 
сільською, селищною, міською радою в установленому цим Законом порядку не 
прийнято рішення про перейменування районів у  містах, скверів, бульварів, вулиць, 
провулків, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, мостів чи інших об ’єктів 
топоніміки населених пунктів, назви яких містять символіку комуністичного 
тоталітарного режиму, таке рішення у  формі розпорядження приймається 
відповідним сільським, селищним, міським головою (або особою, яка відповідно до 
законодавства здійснює його повноваження) у  тримісячний строк, що обчислюється з 
моменту закінчення строку, встановленого абзацом першим цього пункту. Таке 
розпорядження приймається з урахуванням вимог, встановлених цим Законом, 
статтею 3 Закону України "Про присвоєння юридичним особам та об'єктам права 
власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат 
історичних подій", пропозицій громадськості, науковців та рекомендацій Українського 
інституту національної пам ’яті.

При цьому, у  разі якщо протягом строку, зазначеного в абзаці другому цього 
пункту, сільським, селищним, міським головою (або особою, яка відповідно до 
законодавства здійснює його повноваження) в установленому цим Законом порядку не



прийнято рішення у  формі розпорядження про перейменування районів у  містах, 
скверів, бульварів, вулиць, провулків, проїздів, проспектів, площ, майданів, набережних, 
мостів чи інших об’єктів топоніміки населених пунктів, назви яких містять символіку 
комуністичного тоталітарного режиму, таке перейменування здійснюється 
розпорядженням голови відповідної обласної державної адміністрації (або особи, яка 
відповідно до законодавства здійснює його повноваження). Голова обласної державної 
адміністрації (або особа, яка відповідно до законодавства здійснює його 
повноваження) зобов’язаний прийняти таке розпорядження у  тримісячний строк, 
який обчислюється з моменту закінчення строку, визначеного абзацом другим цього 
пункту. Таке розпорядження приймається з урахуванням вимог, встановлених цим 
Законом, статтею 3 Закону України "Про присвоєння юридичним особам та об ’єктам 
права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і 
дат історичних подій", пропозицій громадськості, науковців та рекомендацій 
Українського інституту національної пам ’яті.

Закон України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 
символіки" набув чинності 21 травня 2015 року.

Виходячи із системного аналізу наведених вище норм у взаємозв'язку з нормою 
абзацу 2 розділу VII “Заключні положення” Закону України “Про місцеві державні 
адміністрації”, станом на момент розроблення проєкта рішення міської ради голова 
Миколаївської обласної державної адміністрації втратив повноваження щодо реалізації 
вимог Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої 
символіки", оскільки минули строки їх реалізації.

Із цієї позиції з правової точки зору необгрунтованою виглядає пропозиція 
закріпити в Порядку норми щодо повноважень голови місцевої державної 
адміністрації, яких вже останній не має.

Відтак, рекомендується переглянути практику включення до текстів нормативних 
актів міської ради положень законодавства, які вже вичерпали свою дію, а підпункт 1.1 
пункту 1 проєкта рішення - виключити.

Висновок: проект рішення міської ради “Про внесення змін до рішення 
Миколаївської міської ради від 15.09.2015 № 49/56 “Про порядок найменування 
(перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів та інших 
споруд, розташованих на території м. Миколаєва” може бути прийнятий у 
запропонованій редакції з урахуванням зауважень, оскільки в його змісті не 
виявлено корупціогенних факторів.
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Про результати розгляду висновку
незалежної громадської антикорупційної експертизи

На Ваш лист від 05.11.2021 № 131 щодо висновків незалежної 
громадської антикорупційної експертизи повідомляємо наступне.

Управління з питань культури та охорони культурної спадщини 
Миколаївської міської ради як розробник проекту рішення Миколаївської 
міської ради « Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 
15.09.2015 № 49/56 «Про порядок найменування (перейменування) вулиць, 
провулків, проспектів, площ, парків, скверів та інших споруд, розташованих 
на території м. Миколаєва», розглянуло висновок за результатами 
проведення антикорупційної експертизи нормативно-правового акта 
Миколаївської міської ради.

За результатами розгляду були враховані зауваження та виключено 
підпункт 1.1. пункту 1 проекту рішення Миколаївської міської ради « Про 
внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 15.09.2015 № 49/56 
«Про порядок найменування (перейменування) вулиць, провулків, 
проспектів, площ, парків, скверів та інших споруд, розташованих на території 
м. Миколаєва».

З повагою
заступник міського голови Анатолій ПЕТРОВ

Любаров, 37-03-09
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