
У краТна

Чорноморська селищна рада 
Одеського району Одесько! облает!

вул. Гвардшська, 19 смт. Чорноморське, Лиманеький район Одеська область, 67570 
тел./факс: (048) 753-53-75 е-таП: сЬегпотог5кое88@§таП.сот Код СДРПОУ 05583176 

№3<2/Д/3/т -ля, В1д « 22 « квйня_____2021 р.

Максиму Нагорному
:Го!+гериез1;-84950-ЗЪсс188с17@(1о51:ир.ргау<1а.сот.иа

Виконуючому обов’язки кер1вника апарату 
Одесько! обласно! державно! адмшстрацЙ
МИКОЛ1 Б1ШЛЯ31

На Ваш запит на публ1чну шформащю вщ 17.04.2021 р до Одесько'! обласно! 
державно! адмшютрацн (вхщ. номер ОДА №170/ЗШ вщ 19.04.2021р., вхщ. номер 
Чорноморсько! селищно! ради №32/П13/02-22 вщ 21.04.2021 р.) щодо розпоряджень, що
стосуються засудження комушетичного та нацюнал-сощалгстичного тоталтрних режим1в 
повщомляемо, що таю розпорядження Чорноморсько! селищно! радою не видавалися. 
Також повщомляемо, що Чорноморською селищною радою було прийнято рйпення в1д 
11.08.2016 року №167-УП «Про змшу найменування та уточнения мюцезнаходження 
Чорноморсько! селищно! ради Ком1нтерн1вського району Одесько! области), згщно якого 
внесет наступи! змши:

зм1нено найменування «Чорноморська селищна рада Комштершвського району 
Одесько! области) на «ЧОРНОМОРСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ 
ОДЕСЬКО! ОБЛАСТЬ).

змшено назву «Виконавчий ком1тет Чорноморсько! селищно! ради 
Комштершвського району Одесько! облает!» на «Виконавчий комитет Чорноморсько! 
селищно! ради Лиманського району Одесько! области).

уточнено мюцезнаходження Чорноморсько! селищно! ради Одесько! облает! 
зазначивши нову адресу: 67570, ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, ЛИМАНСЬКИЙ РАЙОН, смт. 
ЧОРНОМОРСЬКЕ.

Додаток: котя ргшення Чорноморсько! селищно!ради в!д 11.08.2016 р. №167-VII «Про 
змшу найменування та уточнения мгецезнаходження Чорноморсько! селищно! ради 
Комштершвського району Одесько! области) - на 2 аркушах, в 1 примгрнику.

1нформащю надаемо на електронну адресу : ЗЬсё88с!7@с1о51ир.ргаус1а.сот.иа та 
оЬг_сШ2еп@ос1езза.§оу.иа.

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА
Виконавецъ
Плешко Юлгя 753-52-85



К0П1Ясян>а

У К Р А 1 Н А

Чорноморська селищна рада
Комштершвського району Одесько'1 област1 

17 сес1я Чорноморсько? селищно? ради VII скликання

Р I Ш Е Н Н Я

Про зм т у найменування т а ут очнения мгсцезнаходж ення ЧорноморськоХ 
селищноХради Комштершвського району ОдеськоХ область

Керуючись ст.19 Конституцп Украши, Законом Украши «Про засудження 
комушстичного та нащонал -  сощалютичного (нацистського) тоташтарних режим1В в 
Украпп та заборону пропаганди !хньо! символки», Законом Украши «Про державну 
реестращю юридичних ослб, фгзичних 0016 -  шдприемщв та громадських формувань», у 
зв’язку з перейменуванням Комштершвського району Одесько! обласй вщповщно до 
Постанови Верховно! Ради Украши вщ 14.07.2016 року №1465-УП«Про перейменування 
деяких населених пункпв Миколашсько!, ОдеськоГ, Харшвсько! областей та 
Комштершвського району Одесько'1 области), з метою приведения у вщповщшсть назви 
Чорноморсько! селищно! ради до назви району, керуючись статтею 26 Закону Украши «Про 
мюцеве самоврядування в Украпп», Чорноморська селищна рада

В И Р 1 Ш И Л А :

1. Змшити найменування «Чорноморська селищна рада 
Комштершвського району Одесько'1 области) на «ЧОРНОМОРСЬКА 
СЕЛИЩНА РАДА ЛИМАНСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКО! ОБЛАСТЬ).

2. Змшити назву «Виконавчий комйет Чорноморсько!' селищно! ради 
Комштершвського району Одесько! области) на «Виконавчий компет 
Чорноморсько! селищно! ради Лиманського району Одесько! области).

3. Уточнити мюцезнаходження Чорноморсько! селищно! ради Одесько! 
обласй зазначивши нову адресу: 67570, ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ, 
ЛИМАНСЬКИЙ РАЙОН, смт. ЧОРНОМОРСЬКЕ.

4. Внести в1дпов1дш зм1ни до Регламенту Чорноморсько! селищно! ради 
УПскликання, затвердженого ргшенням Чорноморсько! селищно! ради вщ 27 
листопада 2015 року № 17-УП, змшивши у назв1 та тексп Регламенту у 
словосполученнях слово «Комштершвського» на слово «Лиманського».

5. Внести змши до р1шень Чорноморсько! селищно! ради щодо 
структури, чисельносй та штатного розпису виконавчого апарату ради, 
призначення кер1вник1в комунальних пщприемств та установ, засновником 
яких е Чорноморська селищна рад^^пШ^ь^дцодо затвердження Програм, 
внесения змш та доповнень до Чнд^к? |>ш^нь з процедурних питань, 
змшивши слово «Комштершвсь анського».

тар ради 
уючий справами

ЗЩНО



„ ч К0П1Яб.Виконавчому комиету Чорноморсько1 селищно1 ради:
6.1. Внести в1дпов1дш змши до бланюв, шформацй' на веб-сторшщ ради 

офщшного веб-порталу районноТ ради;
6.2. ВнеСТИ В1ДПОВ1ДШ ЗМ1НИ ДО СИМВОЛ1КИ Чорноморсько! селигцноТ ради, 

затверджено! ршенням Чорноморсько'Г селищно!' ради в1д 24 квНня 2003 року 
№ 130-ХХ1У.

6.3. Виготовити печатки та штампи з новим найменуванням селищно'!
ради.

7. Селищному голов1 забезпечити державну реестрацйо ЗМ1Н до 
вщомостей, що М1стяться в Сдиному державному реестр1 юридичних ос1б, 
ф1зичних ос1б -  п1дприемц1в та громадських формувань, зпдно пункт1В 1,3 
цього р1шення.

8. Рекомендувати пщприемствам, закладам, установам, оргашзащям ВС1Х 
форм власност1, фгзичним особам — П1дприемцям, як1 зареестроваш та
вчиняють свою Д1яльн1сть на територй Чорноморсько'1 селищно'1 ради 
Лиманського району Одесько! област1, вжити заход1в у зв'язку 13 
перейменуванням району та об'екпв топон1М1ки щодо приведения у
В1ДПОВ1ДШСТБ, ДОКумеНТ1В, ВИВ1СОК, печаток, тощо.

9. Направите дане р1шення до районно! ради;
10. Пункта 1-6 даного р1шення набувають чинносВ з дня державно!' 

реестрацй' внесения змш до в1домостей про юридичну особу.
11. Контроль за виконанням цього р1шення покласти на комю1ю з питань 

законности правопорядку, регуляторно! пол1тики, ЗМ1, депутатсько! етики та 
контролю за виконанням р1шень ради.

В.О.СЕЛИЩНОГО голови 
№ 167-VII 
11.08.2016

пщпис О.А. СУЛА
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