
ПРОЄКТ 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту рішення «Про підтримку електронної петиції «Проти  

перейменування  вулиці Північнокільцевої» 
 

1.Обгрунтування необхідності прийняття проєкту рішення.  

Прийняття даного рішення обумовлено вимогами рішення  Запорізької 

міської ради від 30.11.2016 № 101 «Про затвердження Положення про 

електронні петиції» (надалі – Положення). Абзацом 2 п 4.3. Положення 

електронна петиція № 6806 Божок Н.І. проти  перейменування  вулиці 

Північнокільцевої (надалі – Петиція) була розглянута на засіданні постійної 

комісії з питань депутатської діяльності, регламенту, законності, правопорядку 

та запобігання корупції (надалі –Комісія). За результатами обговорення, 

рішенням Комісії районній адміністрації Запорізької міської ради по 

Комунарському району доручено підготувати проєкт рішення про підтримку 

Петиції та винести на розгляд сесії Запорізької міської ради у визначеному 

Регламентом порядку (протокол засідання комісії від 01.09.2021 № 20). 

Відповідно до пункту 4.4. Положення передбачено розгляд проєкту 

рішення щодо електронної петиції здійснюється Запорізькою міською радою 

першочергово на найближчому пленарному засіданні ради у порядку, 

визначеному Регламентом Запорізької міської ради. 

2. Мета прийняття проєкту рішення. 

Забезпечення розширення можливостей реалізації прав громадян на 

вирішення питань місцевого самоврядування в місті Запоріжжя. Електронна 

петиція – це колективне звернення громадян до Запорізької міської ради через 

офіційний портал Запорізької міської влади або веб-сайт громадського 

об’єднання, яке здійснює збір підписів на підтримку електронної петиції. 

3.Загальна характеристика та основні положення проєкту рішення. 

Електронна петиція № 6806 Божок Н.І. проти  перейменування  вулиці 

Північнокільцевої – дата початку збору підписів 14.07.2021 – зібрала 766 

голосів, що є достатнім для її розгляду. Автором даної петиції на протидію 

ініціативі перейменування вулиці Північнокільцевої у Комунарському районі 

іменем колишнього директора АвтоЗАЗ Кравчуна С.І. висунуто пропозицію 

залишити стару милозвучну і звичну всім жителям району назву. 

4.Нормативно-правова база в даній сфері правового регулювання. 

Конституція України, закони України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про звернення громадян», рішення Запорізької міської ради від 

30.11.2016 № 101 «Про затвердження Положення про електронні петиції». 

5.Фінансово –економічне обґрунтування. 

Виконання даного проєкту рішення не несе додаткових фінансових 

витрат. 

 
Голова районної адміністрації  
Запорізької міської ради по  
Комунарському району   Олександр КУЗЬМІН 


