
У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 
від 26 серпня 2014 року              № 407 

 
 
 
 
 

Про затвердження нового складу 
міської топонімічної комісії при 
виконкомі Кіровоградської міської ради 
 

Керуючись ст. 140, 146 Конституції України, підпунктом 10 п. «б»                      
ст. 32, п. 1 ст. 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 на території міста виконавчий комітет 
Кіровоградської міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 
 
 1. Затвердити новий склад міської топонімічної комісії при виконкомі 
Кіровоградської міської ради згідно з додатком. 
 2. Визнати такими, що втратили чинність, пункт 1 рішення виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради від 07 квітня 2011 року № 302 «Про 
затвердження нового складу міської топонімічної комісії при виконкомі 
Кіровоградської міської ради», рішення виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради від 14 лютого 2012 року № 96 «Про внесення змін до додатка до 
рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради від 07 квітня               
2011 року № 302 «Про затвердження нового складу міської топонімічної комісії 
при виконкомі Кіровоградської міської ради», рішення виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради від 08 листопада 2012 року № 908 «Про внесення 
змін до додатка до рішення виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 
від 07 квітня 2011 року № 302 «Про затвердження нового складу міської 
топонімічної комісії при виконкомі Кіровоградської міської ради». 
 
 
 
Секретар міської ради        І.Марковський 
 
 
 
 
 
Роздорожній 24 25 70 



       Додаток 
       до рішення виконавчого комітету 
       Кіровоградської міської ради 
       26 серпня 2014 
       № 407 
 
 

СКЛАД 
міської топонімічної комісії 

при виконкомі Кіровоградської міської ради 
 

Голова комісії 
 
Дрига     -  заступник міського голови з питань 
Вадим Вікторович    діяльності виконавчих органів ради 
 

Заступник голови комісії 
 
Шляховий      -  старший науковий співробітник  
Костянтин Васильович  відділу історії Кіровоградського 

обласного краєзнавчого музею, голова 
  обласної організації Всеукраїнської 
  спілки краєзнавців (за згодою) 
 

Секретар комісії 
 
Роздорожній                                      -  головний спеціаліст відділу культури  
Олексій Сергійович і туризму Кіровоградської міської 

ради 
 

Члени комісії: 
 
Бабенко                                               -  голова правління Кіровоградської 
Олег Олександрович обласної спілки краєзнавців  

(за згодою) 
 
Бойко                                                   -  голова профспілкового комітету 
Сергій Вікторович студентів Кіровоградського 

державного педагогічного 
університету імені В.Винниченка 

 (за згодою) 
 
Довченко                                             -  генеральний директор ПрАТ  
Петро Іванович «Інститут «Кіровоградпроект»», член 
 Національної спілки архітекторів 

України, заслужений будівельник 
України (за згодою) 
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Запорожан                                           -  прес-секретар обласної організації  
Сергій Віталійович політичної партії ВО «Свобода», 

голова Кіровоградської міської 
організації ВО «Свобода» (за згодою) 

 

Кривенко                                            -  член правління Українського 
Віталій Єфремович Геральдичного товариства, 
 Голова Кіровоградського обласного 
 відділення УГТ, заслужений 

архітектор України (за згодою) 
 

Лісняк                                                   -  голова Кіровоградської обласної 
Надія Анатоліївна ради Українського товариства охорони 

пам’яток історії та культури  
(за згодою) 

 

Мездрін                                                -   начальник управління  
Вадим Миколайович містобудування та архітектури 
 Кіровоградської міської ради, 
 головний архітектор міста 
 

Назаренко                                             -  начальник відділу правового 
Анатолій Андрійович забезпечення юридичного управління 

Кіровоградської міської ради 
 

Назарець                                               -  начальник відділу культури і  
Анна Федорівна туризму Кіровоградської міської ради 
 

Ратушняк                                              -  старший викладач кафедри  
Олександр Михайлович української літератури 

Кіровоградського державного 
педагогічного університету імені 
В.Винниченка (за згодою) 

 

Тупчієнко                                              -  член Кіровоградського обласного 
Микола Петрович відділення Українського 

Геральдичного Товариство, кандидат 
історичних наук, археолог (за згодою) 

 

Тютюшкін                                             -  краєзнавець, колекціонер (за згодою) 
Юрій Володимирович 
 

Якунін                                                    -  начальник відділу по роботі із  
Сергій Володимирович засобами масової інформації 

Кіровоградської міської ради 
 
 
Начальник відділу 
культури і туризму      А.Назарець 


