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ПРОТОКОЛ № з>

громадського обговорення щодо питання перейменування бібліотеки імені 
Саші Чекаліна для дітей Централізованої бібліотечної системи

Оболонського району міста Києва та присвоєння їй нової назви -
Бібліотека на Пріорці для дітей

Термін обговорення:

Громадське обговорення та збір пропозицій тривали два місяці, протягом 
09.08 - 09.10.2018 року.

Форма проведення обговорення: громадське обговорення відбулось у 
формі оп-ііпе-голосування у мережі Інтернет на порталі ЦБС Оболонського 
району м. Києва за адресою:

http://ocls.kyivlibs.org.ua/lib-chekaIina/338-pereimenuvannja-biblioteky-
сЬекаїіпа

(кожен мав можливість заповнити відповідну форму, обрати відповідь з 
наданих варіантів або запропонувати власний варіант, написати своє 
обгрунтування у коментарі, переглянути результати голосування).

Також пропозиції можна було направляти на електронну адресу 
ЦБС Оболонського району м. Києва.

Усі контакти були зазначені у відповідному оголошенні про громадське 
обговорення, яке було розміщено на Інтернет-порталі Оболонської районної в 
місті Києві державної адміністрації.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ:

У зв’язку із численними зверненнями та пропозиціями громади 
Оболонського району міста Києва щодо перейменування бібліотеки імені Саші 
Чекаліна для дітей (вул. Вишгородська, 38), 10 липня 2018 року Комісією з 
питань найменувань Київської міської ради було розглянуто та підтримано 
пропозицію щодо перейменування бібліотеки імені Саші Чекаліна для дітей в 
Оболонському районі на бібліотеку на Пріорці для дітей.

06 серпня 2018 року виконувачем обов’язків голови Київської міської 
державної адміністрації П. Пантелеєвим було надано доручення Оболонській 
районній в місті Києві державній адміністрації організувати в установленому 
порядку громадське обговорення щодо перейменування бібліотеки імені Саші 
Чекаліна для дітей в Оболонському районі на бібліотеку на Пріорці для дітей.

http://ocls.kyivlibs.org.ua/lib-chekaIina/338-pereimenuvannja-biblioteky-


Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 989 від 24.10.2012 
«Про затвердження Порядку проведення громадського обговорення під час 
розгляду питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права 
власності, які за ними закріплені, об’єктам права власності, які належать 
фізичним особам, імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових 
дат, назв і дат історичних подій», вимог рішення Київської міської ради від 
13.11.2013 № 432/9920 „Про затвердження Порядку найменування об'єктів 
міського підпорядкування, присвоєння юридичним особам та об'єктам міського 
підпорядкування імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, 
назв та історичних подій у місті Києві”, рішення Комісії з питань найменувань 
Київської міської ради та з метою врахування думки громадськості, 
Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація винесла на 
громадське обговорення питання перейменування бібліотеки імені Саші 
Чекаліна для дітей на бібліотеку на Пріорці для дітей.

Як було зазначено вище, дане обговорення тривало два місяці, починаючи з 
09.08.2018 у формі оп-ііпе-голосування. Відповідне повідомлення було 
розмішено на головній сторінці Інтернет - порталу Оболонської районної 
в місті Києві державної адміністрації.

В обговоренні взяли участь:
представники громади міста, активні мешканці Оболонського району; 
працівники ЦБС Оболонського району міста Києва; 
працівники інших бібліотек міста.

Кількість учасників обговорення та його результат:
Всього участь в обговоренні взяли 18 осіб, а саме:

підтримали присвоєння бібліотеці назви -  бібліотека на Пріорці для 
дітей - 17 осіб;

запропонували присвоїти бібліотеці ім’я В. Крістера -1 особа.

1. Більшістю голосів було підтримано пропозицію щодо перейменування 
бібліотеки ім. Саші Чекаліна для дітей та присвоєння їй назви бібліотека на 
Пріорці для дітей.
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