
 
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

від "____"_____________ 20___ року      №______ 
 

  

Про затвердження нового складу  

міської топонімічної комісії при 

Виконавчому комітеті Кропивницької 

міської ради  

 

Керуючись статтями 140, 144 Конституції України, пунктом 1 статті 37 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою 

поліпшення роботи із впорядкування найменувань (перейменувань) об`єктів 

міського середовища, увічнення пам`яті видатних діячів і подій, встановлення 

пам’ятних знаків та території міста Виконавчий комітет Кропивницької 

міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити новий склад міської топонімічної комісії при 

Виконавчому комітеті Кропивницької міської ради згідно з додатком. 

 

 2. Визнати такими, що втратили чинність, пункт 1 рішення виконавчого 

комітету міської ради від 09 лютого 2016 року № 105 «Про затвердження 

нового складу міської топонімічної комісії при виконкомі Кіровоградської 

міської ради», рішення виконавчого комітету міської ради від 12 квітня                  

2016 року № 194 «Про внесення змін до додатка до рішення міської ради                

від 09 лютого 2016 року № 105 «Про затвердження нового складу міської 

топонімічної комісії при виконкомі Кіровоградської міської ради», рішення 

виконавчого комітету міської ради від 10 січня 2017 року № 5 «Про внесення 

змін до додатка до рішення міської ради від 09 лютого 2016 року № 105 «Про 

затвердження нового складу міської топонімічної комісії при виконкомі 

Кіровоградської міської ради». 

 

 

 

Міський голова            Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

Неля Чорна 35 83 66 



 

       Додаток 

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради 

«__»_________20__ року №___ 
 

 

 

СКЛАД 

міської топонімічної комісії при Виконавчому комітеті  

Кропивницької міської ради 

 

Голова комісії 
 

КОЛЮКА 

Олег Сергійович 
 

- секретар міської ради 

Заступник голови комісії 

 

КОЛОДЯЖНИЙ  

Сергій Олександрович 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 
 

Секретар комісії 
 

ЧОРНА 

Неля Миколаївна 

- заступник начальника управління – 

начальник відділу розвитку культури та 

мистецтва управління культури і туризму  
 

Члени комісії: 
 

ВЯЗОВЦЕВ  

Віталій Володимирович 

- депутат Кропивницької міської ради, 

директор ТОВ «Експанція» 
  

ДОВЧЕНКО  

Петро Іванович 

 

- директор ТОВ «Проектно-вишукувальний 

інститут «Агропроект», заслужений 

будівельник України  
 

ЗАПОРОЖАН  

Сергій Віталійович 

- головний редактор, директор ТОВ 

«Вечірня газета» 

КОВТЮХ  

Світлана Леонідівна  

 

- кандидат філологічних наук, професор,                  

в.о. завідувача кафедри української мови 

Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка  
 

ЛЕСЮН  

Лілія Євгенівна 

- начальник архівного відділу  

 
 

МИТРОФАНЕНКО  

Юрій Станіславович 

 

- кандидат історичних наук, старший                                                                                                                                                                  

викладач Кіровоградського обласного 

інституту післядипломної педагогічної 

освіти імені Василя Сухомлинського 

 



 

2 

 

НАЗАРЕЦЬ  

Анна Федорівна 

- начальник управління культури і туризму 

 
  

ПОПОВІЧЕВ  

Володимир Сергійович 

 
 

- головний спеціаліст відділу з охорони 

культурної спадщини управління 

містобудування та архітектури  

ТКАЧЕНКО  

Ганна Анатоліївна 
 

- начальник служби містобудівного кадастру 

управління містобудування та архітектури  

ТУПЧІЄНКО  

Микола Петрович 

 

 
 

- кандидат історичних наук, доцент кафедри 

історії, археології, інформаційної та 

архівної справи Центральноукраїнського 

національного технічного університету  

ТЮТЮШКІН  

Юрій Володимирович 

- краєзнавець, колекціонер  
 

 

 

ФРОСІНЯК  

Руслан Вікторович 
 

- депутат Кропивницької районної ради  

ЧОРНИЙ 

Олександр Васильович 

- кандидат історичних наук, доцент, 

завідувач кафедри історії України 

Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка 
  

ШЕРШНЮК  

Артем Анатолійович 

- начальник відділу правового забезпечення 

юридичного управління  
 

ШЛЯХОВИЙ  

Костянтин Васильович 

- Почесний краєзнавець України  

 
 

ЯКУНІН  

Сергій Володимирович 

- начальник відділу по роботі із засобами 

масової інформації  

 

 

 

 

Начальник управління  

культури і туризму       Анна НАЗАРЕЦЬ 

 


