
Протокол № 2 
 засідання міської комісії з питань топоніміки, 

охорони культурної спадщини та місцевої символіки   
 

01.06.2022        
14.00  год.       зала засідань виконавчого комітету  
 
На засіданні комісії присутні:  12 членів комісії (список додається).  
Запрошені: Кравченко І.М., директор Олександрійської  дитячої  музичної  школи, Бабак Т.С. 
– директор ЗНЗ І-ІІІ ст. ім. М.Горького, депутат міської ради Панібратенко О.І. 

 
Засідання комісії правомочне. 
 
На порядок денний виносяться наступні питання: 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
 
1. Розгляд клопотання директора Олександрійської дитячої музичної школи про 
встановлення меморіальної дошки колишньому директору школи Янову Миколі 
Максимовичу. 

- інформує КРАВЧЕНКО Ірина Миколаївна, директор дитячої музичної школи. 
2. Про демонтаж пам’ятного знаку російському письменнику Максиму Горькому, 
встановленого на території ЗНЗ І-ІІІ ст. № 2 ім. Максима Горького. 
 - інформує директор ЗНЗ № 2 ім. Максима Горького БАБАК Тарас Степанович. 
3.  Про демонтаж стели/пам’ятного знаку «Бойовим і трудовим подвигам комсомольців» та 
меморіальних плит комсомольцям та піонерам, встановлених у Театральному сквері. 
 - інформує начальник відділу внутрішньої політики міської ради ПИСАРЕВСЬКИЙ 
Євген Анатолійович. 
4.     Про розгляд листа голови районної ради РАКУТИ Сергія Миколайовича.  

 - інформує ЗАВАЛІЙ Сергій Володимирович, голова комісії, керуючий справами  
виконавчого комітету. 
5. Про розгляд звернення голови громадської ініціативи «Паперовий фронт» 
БРАСЛАВСЬКОГО Дмитра Валерійовича. 

 - інформує ЗАВАЛІЙ Сергій Володимирович, голова комісії, керуючий справами  
виконавчого комітету. 
6. Про визнання рішення виконавчого комітету від 14 лютого 2013 року, таким, що втратило 
чинність. 
 - інформує начальник відділу внутрішньої політики міської ради ПИСАРЕВСЬКИЙ 
Євген Анатолійович. 
7.     Різне: 
 1) Про врахування в роботі листа Міністерства культури та інформаційної політики 
України від 30.04.2022 №74301-13 щодо пам’ятних об’єктів, пов’язаних із історією та 
культурою Росії та СРСР. 

2) Розгляд листа ГУ ДСНС України у Кіровоградській області «Про пропозиції щодо 
увічнення героїчних вчинків рятувальників ДСНС». 

3) Про розгляд розпорядження начальника Кіровоградської обласної військової 
адміністрації від 21.05.2022 №329-р «Про консультативну раду з питань очищення 
культурної спадщини Кіровоградської області від маркерів Російської імперії та Радянського 
Союзу.   

- інформує начальник відділу внутрішньої політики міської ради ПИСАРЕВСЬКИЙ 
Євген Анатолійович. 



 
ЗАВАЛІЙ С.В.: Хто за такий порядок денний прошу голосувати: хто за? Проти? 

Утримався? Одноголосно. 
І. Переходимо до першого питання. 
1. Розгляд клопотання директора Олександрійської дитячої музичної школи про 

встановлення меморіальної дошки колишньому директору школи Янову Миколі 
Максимовичу: 

- інформує КРАВЧЕНКО Ірина Миколаївна, директор дитячої музичної школи 
(інформація додається). 
 
ЗАВАЛІЙ С.В.: В кого які будуть запитання, пропозиції?   
ГОЛОБОРОДЬКО В.В.: Ви перечислили заслуги Янова, як керівника закладу, а яку 

роль зіграв Янов, як людина культури? 
КРАВЧЕНКО І.М.: крім того, що він був ініціатором будівництва музичної школи з 

великим концертним залом високого рівня акустики на 400 місць, оркестровими класами та 
просторими навчальними аудиторіями, він першим започаткував школу баяністів та 
забезпечив заклад високопрофесійними кадрами, поклавши з 1960 року традицію повернення 
випускників школи викладачами. Дякуючи йому Олександрійська музична школа і на 
сьогодні є провідним закладом початкової мистецької освіти Кіровоградської області, 
потужним мистецьким осередком: доказом тому є численні перемоги на мистецьких 
конкурсах і фестивалях різних рівнів, «Олександрієць року 2018» та ін.  

БОЖКО О.М.: як працівник міського Музейного центру підтвердила вагомий вклад в 
розвиток культури міста Янова Миколи Максимовича та підтримала пропозицію про 
увічнення його пам’яті шляхом встановлення меморіальної дошки. 

ЗАВАЛІЙ С.В.: за який рахунок буде здійснено виготовлення і встановлення 
меморіальної дошки, адже під час дії воєнного стану фінансування зі спеціального фонду 
установи не проводяться та й текстову частину на дошці необхідно допрацювати?! 

КРАВЧЕНКО І.М.: лист про погодження дозволу на виготовлення і встановлення 
меморіальної дошки ми підготували 31.01.2022, коли ще не було війни, тому ми попрацюємо 
над іншими джерелами фінансування не забороненими чинним законодавством і 
допрацюємо напис на дошці. 

ЗАВАЛІЙ С.В.: Інших пропозицій не буде?  
Хто за таку пропозицію прошу голосувати:  
хто «за»? – 12. Одноголосно. 

 
 І. УХВАЛИЛИ:  

1. Погодити  адміністрації Олександрійської дитячої музичної школи управління 
культури і туризму міської ради виготовити та встановити за рахунок спонсорських та 
залучених коштів меморіальну дошку колишньому директору школи Янову Миколі 
Максимовичу на фасаді будівлі Олександрійської дитячої музичної школи у 
запропонованому варіанті, згідно з ескізом (додається). 
 2. Доручити голові міської комісії з питань топоніміки, охорони культурної спадщини 
та місцевої символіки підготувати відповідний проект рішення та винести його на  чергове 
засідання виконавчому комітету для затвердження.  

 
  ІІ. ЗАВАЛІЙ С.В.: Переходимо до розгляду 2-го питання: 

2. Про демонтаж пам’ятного знаку російському письменнику Максиму Горькому, 
встановленого на території ЗНЗ І-ІІІ ст. № 2 ім. Максима Горького. 
 - інформує директор ЗНЗ № 2 ім. Максима Горького БАБАК Тарас Степанович. 
 БАБАК Т. С.: Ознайомив присутніх із рішенням трудового колективу від 31.03.2022 
про перейменування закладу та відповідно про демонтаж погруддя Максима Горького та 



назви, виготовленої на бетонній плиті на фасаді школи, враховуючи події сьогодення та 
діяльність самого М. Горького. 

ЗАВАЛІЙ С.В.: В кого які будуть пропозиції?   
Присутні однозначно підтримали пропозицію про демонтаж. 
ГОЛОБОРОДЬКО В.В.: доповнив, що всі пам’ятники і пам’ятки культури, які 

демонтуються, повинні десь зберігатись, а не просто руйнуватись і пропадати безслідно, 
адже вони були частиною історії, яку ми можемо використати для прийдешніх поколінь та 
під час проведення екскурсій по місту. 

ПИСАРЕВСЬКИЙ Є.А.: над цим питанням ми працювали, тому всі демонтовані 
пам’ятники і пам’ятні знаки по рішенню виконкому та міської ради, до вирішення питання 
постійного місця зберігання, тимчасово будуть зберігатись на території КП «Чисте місто». 

ЗАВАЛІЙ С.В.: Інших пропозицій не буде?  
Хто за таку пропозицію прошу голосувати: 
хто «за»? – 12. Одноголосно. 

  
 ІІ. УХВАЛИЛИ:  

1. Враховуючи   звернення   директора   ЗНЗ І-ІІІ  ст. №2   ім. М.Горького   Т.Бабака  
від 11.05.2022, рекомендувати виконавчому комітету та міській раді прийняти рішення про 
демонтаж пам’ятного знаку російському письменнику Максиму Горькому, встановленого на 
території ЗНЗ І-ІІІ ст. № 2 ім. М.Горького. 
 2. Управлінню культури і туризму міської ради до 17 червня 2022 року пропрацювати 
питання збереження демонтованих пам’ятників та пам’ятних знаків у спеціально 
відведеному місці, для створення в подальшому об’єкту туристичної привабливості та 
надати пропозиції голові комісії. 
 
 ЗАВАЛІЙ С.В.: Переходимо до розгляду 3-го питання порядку денного. 

3. Про демонтаж стели/пам’ятного знаку «Бойовим і трудовим подвигам 
комсомольців» та меморіальних плит комсомольцям та піонерам, встановлених у 
Театральному сквері. 
 - інформує начальник відділу внутрішньої політики міської ради ПИСАРЕВСЬКИЙ 
Євген Анатолійович. 
 ПИСАРЕВСЬКИЙ Є.А.: існує необхідність демонтажу пам’ятного знаку «Бойовим і 
трудовим подвигам комсомольців», встановленого у театральному сквері та меморіальних 
плит комсомольцям і піонерам, так як вищезазначені меморіальні знаки увічнюють пам'ять 
про піонерів та комсомольців, як певну пропагандистську частину суспільства колишнього 
СРСР. 

ЗАВАЛІЙ С.В.: В кого які будуть пропозиції?   
Присутні однозначно підтримали пропозицію про демонтаж вищезазначених об’єктів. 
ЗАВАЛІЙ С.В.: Інших пропозицій не буде?  
Хто за таку пропозицію прошу голосувати: 
 хто «за»? – 12. Одноголосно. 

  
 ІІІ. УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати виконавчому комітету та міській раді прийняти рішення про 
демонтаж стели/пам’ятного знаку «Бойовим і трудовим подвигам комсомольців» та 
меморіальних плит комсомольцям та піонерам, встановлених у Театральному сквері. 
 
 ІV. ЗАВАЛІЙ С.В.: Переходимо до розгляду 4-го питання. 

4.     Про розгляд листа голови районної ради РАКУТИ Сергія Миколайовича.  
 - інформує  ЗАВАЛІЙ   Сергій   Володимирович,   голова   комісії,   керуючий    

справами виконавчого комітету. 



 ЗАВАЛІЙ С.В.: на ім’я міського голови надійшов лист голови районної ради Сергія 
Ракути з проханням, розглянути на засіданні топонімічної комісії пропозицію депутата 
районної ради Олега Берсименка про перейменування однієї з вулиць міста на честь Бориса 
Джонсона, Прем’єр-міністра Великої Британії (лист додається). 

Інформую вас про те, що у відповідності до положень Закону України «Про 
присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних 
осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», зокрема ч.2 ст.3 
«Юридичним особам та об’єктам права власності ім’я фізичної особи присвоюється лише 
після її смерті». 

З огляду на вище зазначене, ім’я Бориса Джонсона, з усією повагою до нього, не може 
бути присвоєне топоніму Олександрійської територіальної громади. 

Таким чином питання увічнення імені Бориса Джонсона за його життя, як і всіх інших 
видатних діячів, не може бути вирішено. 

Голова комісії: Інших пропозицій не буде?  
Хто за те, щоб відмовити заявнику у задоволені його звернення прошу голосувати:  
хто «за»?- 11, «проти»? – немає,  «утримався»-1. 
 
ІV. УХВАЛИЛИ: 
1. Відмовити заявнику у задоволенні його звернення, враховуючи  положення Закону  

України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) 
фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій», в межах чинного 
законодавства. 

2. Відділу внутрішньої політики міської ради проінформувати заявника про рішення  
комісії. 
 

V. ЗАВАЛІЙ С.В.: 5-те питання порядку денного. 
5. Про розгляд звернення голови громадської ініціативи «Паперовий фронт» 

БРАСЛАВСЬКОГО Дмитра Валерійовича. 
 - інформує ЗАВАЛІЙ Сергій Володимирович, голова комісії, керуючий справами  

виконавчого комітету. 
 ЗАВАЛІЙ С.В.: Ознайомив присутніх із листом голови громадської ініціативи 
«Паперовий фронт» Дмитра Браславського (м. Словянськ) та запропонував прийняти 
протокольне рішення: пропозиції Дмитра Браславського розглядати по суті під час 
дерусифікації назв місцевих топонімів. 

Інших пропозицій не буде?  
Хто за таку пропозицію прошу голосувати:  
хто «за»? – 12. Одноголосно. 
 
V. УХВАЛИЛИ: 
1. Враховувати пропозиції Дмитра Браславського по перейменуванню місцевих 

топонімів під час розгляду питань про їх перейменування. 
 
VІ. ЗАВАЛІЙ С.В.: Переходимо до розгляду 6-го питання. 
6. Про визнання рішення виконавчого комітету від 14 лютого 2013 року, таким, що 

втратило чинність. 
 - інформує начальник відділу внутрішньої політики міської ради ПИСАРЕВСЬКИЙ 
Євген Анатолійович. 

ПИСАРЕВСЬКИЙ Є.А.: ознайомив присутніх із рішенням виконавчого комітету від 
14.02.2013 року № 110 «Про визначення замовника по спорудженню монумента на честь 
збереження історичної пам’яті про Перемогу у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років».  

Він зазначив, що замовником виступала міська організація КПУ, а напис мав би 
увічнювати заборонені на даний час радянську та комуністичну ідеологію. Запропонував 



вищезгадане рішення визнати таким, що втратило чинність та демонтувати інформаційний 
вказівник, який знаходиться у південній частині площі Соборної. 

ЗАВАЛІЙ С.В.: В кого які будуть пропозиції?   
Присутні однозначно підтримали пропозицію про визнання рішення виконавчого 

комітету від 14 лютого 2013 року, таким, що втратило чинність та відповідно демонтаж 
інформаційного вказівника, який знаходиться у південній частині площі Соборної. 

 
ЗАВАЛІЙ С.В.: Інших пропозицій не буде?  
Хто за таку пропозицію прошу голосувати:  
хто «за»? – 12.  Одноголосно. 
 
VІ. УХВАЛИЛИ: 
1. Рекомендувати  виконавчому  комітету  міської  ради  визнати  рішення  

виконавчого  
комітету від 14 лютого 2013 року № 110 «Про визначення замовника по спорудженню 
монумента на честь збереження історичної пам’яті про Перемогу у Великій Вітчизняній війні 
1941-1945 років», таким, що втратило чинність та демонтувати інформаційний вказівник, 
який знаходиться у південній частині площі Соборної. 

 
VІІ. ЗАВАЛІЙ С.В.: Переходимо до розгляду 7-го питання порядку денного. 
7. Різне: інформує начальник відділу внутрішньої політики міської ради 

ПИСАРЕВСЬКИЙ Євген Анатолійович. 
ПИСАРЕВСЬКИЙ Є.А.: 
1) Про врахування в роботі листа Міністерства культури та інформаційної політики 

України від 30.04.2022 №74301-13 щодо пам’ятних об’єктів, пов’язаних із історією та 
культурою Росії та СРСР. 

Ознайомив присутніх із листом директора департаменту культури і туризму 
Кіровоградської ОДА У.Соколенко стосовно рекомендацій щодо пам’ятних об’єктів, 
пов’язаних із історією та культурою Росії та СРСР» та запропонував взяти ці рекомендації до 
уваги під час роботи по перейменуванню топонімів. 

2) Розгляд листа ГУ ДСНС України у Кіровоградській області «Про пропозиції щодо 
увічнення героїчних вчинків рятувальників ДСНС». 

ПИСАРЕВСЬКИЙ Є.А.: ознайомив присутніх з листом начальника ГУ ДСНС 
України у Кіровоградській області від 12.05.2022 № 5501-1517/5518.1 «Про пропозиції щодо 
увічнення героїчних вчинків рятувальників ДСНС». 

ЗАВАЛІЙ С.В.: запропонував під час роботи по перейменуванню топонімів взяти 
дану пропозицію до відома.   

3) Про розгляд розпорядження начальника Кіровоградської обласної військової 
адміністрації від 21.05.2022 №329-р «Про консультативну раду з питань очищення 
культурної спадщини Кіровоградської області від маркерів Російської імперії та Радянського 
Союзу.   

ПИСАРЕВСЬКИЙ Є.А.: ознайомив присутніх з вищезазначеним розпорядженням та 
запропонував не чекати з області рекомендацій Консультативної ради, а вже починати в 
громаді роботу з цього напрямку. 

ЗАВАЛІЙ С.В.: В кого які будуть пропозиції?   
ГОЛОБОРОДЬКО В.В.: зауважив, що робота по перейменуванню топонімів складна 

(з власного досвіду роботи знаю) і потребує системного підходу, чіткого механізму і 
критеріїв. 

ПАНІБРАТЕНКО О.І.: вказав на те, що до роботи по перейменуванню необхідно 
підійти системно і організаційно: в інших громадах залучають університети, експертів, 
враховують думки жителів та ін. Щоб знати історію назви вулиці нам необхідно займатися 
просвітою, виховувати патріотизм у підростаючого покоління. 



ЗАВАЛІЙ С.В.: є пропозиція створити робочу групу, яка опрацює перелік топонімів, 
що підлягають перейменуванню та надасть їх членам комісії на обговорення, а потім будемо 
всі разом працювати над пропозиціями по перейменуванню. 

ГОЛОБОРОДЬКО В.В.: вважаю, що комісія для цього і створена, то нехай всі члени 
комісії збираються, вивчають, аналізують, придумують нові назви чи повертають історичні, 
пропонують громаді також прийняти участь в цьому  процесі.  

 
VІІ. УХВАЛИЛИ: 

1. Відділу   внутрішньої   політики   міської   ради   в   термін   до  06.06.2022   надіслати   
на електронні пошти кожному члену комісії перелік міських топонімів для опрацювання та 
підготовки пропозицій по визначенню таких, що підлягають перейменуванню. 

2. Членам    міської    комісії   з   питань   топоніміки,   охорони   культурної   спадщини    
та місцевої символіки в термін до 14 червня 2022р. попередньо опрацювати наданий перелік 
топонімів для розгляду на комісії списку урбаномів, які підлягають перейменуванню.  

3. Під час проведення роботи по очищенню культурної спадщини Олександрійської  
територіальної громади від маркерів Радянської імперії та Радянського Союзу враховувати 
розпорядження начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації від 21.05.2022 
№ 329-р «Про консультативну раду з питань очищення культурної спадщини 
Кіровоградської області від маркерів Російської імперії та Радянського Союзу», листа 
Департаменту культури та туризму Кіровоградської обласної військової адміністрації від 
09.05.2022 № 29-01-19/388/0.29 та листа Головного управління державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області від 12.05.2022 № 55 01-1517/5518.1 «Про 
пропозиції щодо увічнення героїчних вчинків рятувальників ДСНС». 
 

 
Голова комісії: порядок денний вичерпаний, дякую за увагу. 
 
 
 

 
Голова топонімічної комісії,  
керуючий справами виконавчого  
комітету міської ради       Сергій ЗАВАЛІЙ 
 
Секретар топонімічної комісії,  
головний спеціаліст відділу  
внутрішньої політики міської ради      Наталія ГУР’ЄВА  


