
 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(сьома сесія восьмого скликання) 

РІШЕННЯ 

 08 квітня  2021 року 

Про перейменування вулиці  

та тупиків в селі Михнівці  

 

          Розглянувши подання громади села Михнівці Лубенського району, 

звернення громадських організацій ветеранів - учасників бойових дій в зоні 

АТО/ООС та сімей загиблих, командирів військових частин, де служив 

уродженець села Михнівці Руслан Марченко, який загинув під час бойових дій в 

зоні АТО, відповідно до ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

 

міська рада вирішила: 

 

1. Перейменувати вулицю та тупики в селі Михнівці Лубенського району 

Полтавської області: 

- вулицю Петра Артеменка на вулицю Руслана Марченка, 

- 1-й тупик Петра Артеменка на 1-й тупик Руслана Марченка, 

- 2-й тупик Петра Артеменка на 2-й тупик Руслана Марченка. 

 

2. Відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету 

Лубенської міської ради (начальник Шмонденко А.Г.) направити прийняте 

рішення до Полтавської філії державного підприємства «Національні 

інформаційні системи» для внесення відповідних змін до реєстрів Міністерства 

юстиції України. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів влади Діденка О.Г. та постійну 

депутатську комісію з соціальної та гуманітарної політики, освіти та науки. 

 

Лубенський міський голова                                  Олександр ГРИЦАЄНКО 



                              Пояснювальна записка до рішення  

                сьомої сесії  8 скликання Лубенської міської ради 

                                      від 08 квітня 2021 року  

                   «Про перейменування вулиці в селі Михнівці» 

 

                   На адресу Лубенського міського голови О.П.Грицаєнка надійшло 

звернення від громади села Михнівці з проханням надати дозвіл на 

перейменування вулиці Петра Артеменка на вулицю Руслана Марченка – 

уродженця села, який загинув під час бойових дій в зоні АТО.  Звернення разом 

з погоджувальними підписами більшості мешканців вулиці було направлено на 

розгляд комісії з питань найменування та перейменування елементів міського 

середовища та інфраструктури, увічнення пам’яті осіб та подій, що діє при 

виконавчому комітеті Лубенської міської ради. На засіданні комісії 15.12.2020 

року дане звернення було розглянуто, і в результаті обговорення було 

запропоновано перейменувати на честь Р.Марченка іншу вулицю, адже 

П.Артеменко  у період гітлерівської окупації проводив підпільну агітацію, за що 

був закатований у гестапо. Народився Петро Андрійович у с.Губському, а під 

час окупації з родиною жив у Михнівцях, тому у свій час і було названо вулицю 

на його честь. Після запропонованого повторного розгляду  даного питання  

було направлено повторне звернення про перейменування вулиці на честь 

Р.Марченка з проханням врахувати  побажання родини загиблого та мешканців 

села. Також надійшли звернення від командирів військових частин, де проходив 

службу  Руслан Володимирович під час   АТО, а також від громадських 

організацій ветеранів – учасників бойових дій в зоні АТО/ООС  та сімей 

загиблих. Тому 9 лютого 2021 року дане питання було повторно розглянуто на 

засіданні комісії з питань найменування та перейменування елементів міського 

середовища та інфраструктури, увічнення пам’яті осіб та подій, де було 

прийнято рішення подати на розгляд депутатів Лубенської міської ради питання 

про перейменування вулиці в селі Михнівці на честь Р.В.Марченка, який 

загинув під час бойових дій в зоні АТО. 

Заступник Лубенського міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів влади,     

голова комісії з питань найменування                                    Олександр ДІДЕНКО 

та перейменування елементів міського середовища  

та інфраструктури, увічнення пам’яті осіб та подій 
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