
 
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

від 23 серпня 2022 року            № 560 
 

  

Про затвердження Положення про 

міську топонімічну комісію при 

Виконавчому комітеті Кропивницької 

міської ради та її складу 

 

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

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України 

«Про географічні назви», Законом України «Про присвоєння юридичним 

особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, 

ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», з метою 

поліпшення роботи із впорядкування найменувань (перейменувань) об`єктів 

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

пам’ятних знаків, що розташовані у Кропивницькій міській територіальній 

громаді, Виконавчий комітет Кропивницької міської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити Положення про міську топонімічну комісію при 

Виконавчому комітеті Кропивницької міської ради, що додається. 

 

2. Затвердити склад міської топонімічної комісії при Виконавчому 

комітеті Кропивницької міської ради (додаток). 

 

 3. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 1, 2, 3, 5 рішення 

виконавчого комітету міської ради від 18 серпня 2000 року № 1025 «Про 

міську топонімічну комісію» та пункт 1 рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради від 29 грудня 2020 року № 676 «Про 

затвердження нового складу міської топонімічної комісії при Виконавчому 

комітеті Кропивницької міської ради». 

 

 

Секретар міської ради      Олег КОЛЮКА 
 

 

 

Неля Чорна 35 83 66 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради 

23 серпня 2022 року № 560 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про топонімічну комісію при Виконавчому комітеті  

Кропивницької міської ради 
 

1. Топонімічна комісія при Виконавчому комітеті Кропивницької 

міської ради (надалі - Топонімічна комісія) є постійно діючим 

консультативно-дорадчим органом, створеним для підготовки фахових 

висновків, рекомендацій, пропозицій щодо найменування (перейменування) 

вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, 

розташованих на території Кропивницької міської територіальної громади.  

2. Крім функцій, визначених пунктом 1 цього положення, до 

відання Топонімічної комісії належить попередній розгляд: 

питань, пов'язаних з увічненням пам'яті видатних осіб, історичних 

подій, ювілейних та святкових дат на території міської громади, та надання 

висновків і рекомендацій з цих питань; 

питань, пов'язаних із символікою (герб, прапор тощо) Кропивницької 

міської територіальної громади, та внесення пропозицій з цих питань; 

інших питань за дорученням міського голови, міської ради та її 

виконавчого комітету, голови топонімічної комісії, що пов'язані з 

компетенцією Топонімічної комісії. 

3. Персональний і кількісний склад Топонімічної комісії 

затверджується рішенням Виконавчого комітету Кропивницької міської ради. 

До її складу входять фахівці в галузі історії, архітектури і містобудування, 

архівної справи, краєзнавці, мовознавці, депутати міської ради, представники 

громадськості та виконавчих органів Кропивницької міської ради. 

Топонімічна комісія утворюється у складі голови, заступника голови, 

секретаря та членів Топонімічної комісії.  

Голова Топонімічної комісії керує роботою Топонімічної комісії та 

головує на її засіданнях. У разі відсутності голови Топонімічної комісії 

засідання проводить заступник голови Топонімічної комісії. 

На секретаря Топонімічної комісії покладені обов’язки ведення 

документації та інформаційне забезпечення роботи Топонімічної комісії. 

4. Топонімічна комісія в своїй діяльності керується чинним 

законодавством України, зокрема, законами України «Про географічні 

назви», «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного 

(нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди 

їхньої символіки», «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права 

власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв 

і дат історичних подій», «Про місцеве самоврядування в Україні». 

5. Формою роботи Топонімічної комісії є засідання. 

Засідання скликаються по мірі надходження питань.  
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Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні більше 

половини членів Топонімічної комісії. 

6. За результатами розгляду питань Топонімічна комісія приймає 

рішення, які носять рекомендаційний характер, і враховуються при прийнятті 

рішень міською радою та її виконавчим комітетом, а також підприємствами, 

установами організаціями та жителями громади. 

Рішення Топонімічної комісії вважається ухваленим, якщо за нього 

проголосували більше половини членів від її загального складу.  

Рішення оформлюється протоколом засідання, який підписують 

голова (заступник голови) та секретар Топонімічної комісії. 

7. З метою попереднього поглибленого вивчення окремих питань, 

віднесених до відання Топонімічної комісії, остання може утворювати робочі 

групи, залучати до своєї роботи експертів та спеціалістів, запитувати та 

отримувати необхідну інформацію, вивчати громадську думку. 

 

 

 

Начальник управління культури 

і туризму Кропивницької міської ради      Анна НАЗАРЕЦЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       Додаток  

до рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради 

23 серпня  2022 року № 560 
 

 

СКЛАД 

міської топонімічної комісії при Виконавчому комітеті  

Кропивницької міської ради 

 

Голова комісії 
 

КОЛЮКА 

Олег Сергійович 
 

- секретар міської ради 

Заступник голови комісії 

 

НАЗАРЕЦЬ  

Анна Федорівна 

- начальник управління культури і туризму 

Кропивницької міської ради 
 

Секретар комісії 
 

ЧОРНА 

Неля Миколаївна 

- заступник начальника управління – 

начальник відділу розвитку культури та 

мистецтва управління культури і туризму 

Кропивницької міської ради  
 

Члени комісії: 
 

ВЯЗОВЦЕВ  

Віталій Володимирович 
 

- депутат Кропивницької міської ради  
 

ГОРБЕНКО 

Оксана Анатоліївна 

- начальник відділу комунікацій з 

громадськістю Кропивницької міської ради 
 

ЖОЛОБОВА 

Інна Олександрівна 
  

- голова громадської організації «Асоціація 

жінок України «ДІЯ» Кропивницький» 

ЗАПОРОЖАН  

Сергій Віталійович 

- директор ТОВ «Вечірня газета» 

КОЗИР 

Ірина Анатоліївна 

- кандидат історичних наук, доцент кафедри 

історії України Центральноукраїнського 

державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка,  

заслужений працівник освіти України 
 

КОВТЮХ  

Світлана Леонідівна  

 

- кандидат філологічних наук, професор                  

кафедри української мови 

Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка  
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МАРЕНЕЦЬ  

Лілія Володимирівна 

- директор Державного архіву 

Кіровоградської області 

 

МИТРОФАНЕНКО  

Юрій Станіславович 

 

- кандидат історичних наук, старший                                                                                                                                                                  

викладач Кіровоградського обласного 

інституту післядипломної педагогічної 

освіти імені Василя Сухомлинського, 

краєзнавець 
 

ПЕНЯЗЬ 

Юрій Олександрович 

 

- заслужений архітектор України, голова 

правління Кіровоградської обласної 

організації Національної Спілки 

архітекторів України 
 

ТКАЧЕНКО  

Ганна Анатоліївна 

 

- начальник служби містобудівного кадастру 

управління містобудування та архітектури 

Кропивницької міської ради 

 

ТКАЧЕНКО 

Олександра 

Володимирівна 

- депутат  Кропивницької міської ради, член 

депутатської групи «Міжфракційне 

депутатське об`єднання «Рівні можливості» 

Кропивницької міської ради  
 

ФРОСІНЯК  

Руслан Вікторович 
 

- начальник відділу з охорони культурної 

спадщини управління містобудування та 

архітектури Кропивницької міської ради 
 

ЧОРНИЙ 

Олександр Васильович 

- кандидат історичних наук, доцент, 

завідувач кафедри історії України 

Центральноукраїнського державного 

педагогічного університету імені 

Володимира Винниченка, краєзнавець 
  

ШЕВЧЕНКО 

Борис Леонідович 

 

- директор Регіонального центру наукових 

досліджень з історії України, заступник 

голови Кіровоградської обласної 

організації Національної спілки краєзнавців 

України 
 

ШЕРШНЮК  

Артем Анатолійович 

- начальник відділу правового забезпечення 

юридичного управління Кропивницької 

міської ради 
 

ЯКУНІН  

Сергій Володимирович 

- начальник відділу по роботі із засобами 

масової інформації Кропивницької міської 

ради 

 

 

Начальник управління  

культури і туризму       Анна НАЗАРЕЦЬ 

 


