
 
 

 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 
від ___ __________ 2021 року № _____ 
 

м. Олександрія 
 
Про затвердження оновленого 
складу міської комісії з питань 
топоніміки, охорони культурної 
спадщини та місцевої символіки 
 

Відповідно до ст. ст. 26, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
законів України «Про географічні назви», «Про охорону культурної спадщини», з метою 
організації та ведення роботи з найменувань та перейменувань об’єктів міського середовища, 
увічнення пам’яті видатних діячів та подій, встановлення пам’ятних знаків на території 
міста, охорони культурної спадщини та місцевої символіки та у зв’язку з кадровими змінами 
 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 
 

1. Запропонувати Олександрійській міській раді прийняти рішення такого змісту:  
 
1) Затвердити оновлений склад міської комісії з питань топоніміки, охорони культурної 

спадщини та місцевої символіки (додається).  
2) Визнати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 01 липня                       

2016 року № 100 (зі змінами). 
3) Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого 

комітету Завалія С.В. та постійну комісію міської ради з питань освіти і науки, культури та 
туризму, відродження духовності, сім’ї, молоді, фізкультури та спорту.  

 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого 

комітету Завалія С.В.  
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО  
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ  



 
 

Додаток 
до рішення виконавчого комітету 
від ___ ________ 2021 року № ____ 

 
Склад міської комісії з питань топоніміки,  

охорони культурної спадщини та місцевої символіки 
 

Голова комісії: 
 

ЗАВАЛІЙ   
Сергій Володимирович 

- керуючий справами виконавчого комітету 
 

 
Заступник голови комісії 

 
ЧЕМЕРИС  
Ірина Анатоліївна 

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради 

 
Секретар комісії: 

 
ГУР’ЄВА 
Наталія Федорівна 

- головний спеціаліст відділу внутрішньої політики міської 
ради 

 
Члени комісії: 

 
БАРАНОВ 
Іван Михайлович 
 

- депутат міської ради (за згодою) 

БОЖКО  
Ольга Миколаївна  
 

- краєзнавець міста (за згодою) 

ГОЛОБОРОДЬКО  
Віктор Валентинович  
 

- член Національної Спілки краєзнавців України (за згодою) 

ІГНАТЬЄВА  
Тетяна Юріївна  

- начальник відділу архітектури та ремонтно-будівельних робіт  
управління житлово-комунального господарства, архітектури 
та містобудування міської ради, головний архітектор міста 
Олександрії 
 

КОЛІСНИК 
Юрій Володимирович 
 

- вчитель історії навчально-виховного комплексу 
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 19 – 
дошкільний навчальний заклад «Лісова казка» 
 

КОМЛЄВА  
Людмила Федорівна 
  

- голова громадської організації «Спілки «Інвалідів Чорнобиля» 
(за згодою) 

КРИСАНОВА  
Юлія Григорівна  
 

- заступник начальника управління приватизації, оренди майна 
та землі міської ради  

НОСОВ  
Олег Миколайович  

- депутат міської ради (за згодою) 



2 
 
ПЕРЕВЕДЕНЦЕВА 
Ольга Володимирівна 

- начальник управління культури і туризму міської ради  

ПИСАРЕВСЬКИЙ  
Євген Анатолійович  

- начальник відділу внутрішньої політики міської ради 

САРАЖІНА  
Тетяна Володимирівна 

- вчитель історії «Олександрійського навчально-виховного 
комплексу «ЗНЗ – І-ІІ ст. № 17 – ліцей» 

ТАРАН  
Тетяна Олексіївна 

- вчитель суспільствознавчих дисциплін НВО 
«Олександрійська гімназія ім. Т. Г. Шевченка – ЗНЗ І-ІІ ст. – 
школа мистецтв» 
 

ЧЕРНЕЦЬКА  
Вікторія Миколаївна  

- начальник управління освіти, молоді та спорту міської ради  

 
 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


