Протокол № 4
засідання міської комісії з питань топоніміки,
охорони культурної спадщини та місцевої символіки
08.07.2021
15.00 год.

зала засідань виконавчого комітету

На засіданні комісії присутні: 12 членів комісії (список додається).
Засідання комісії правомочне.
На порядок денний виносяться наступні питання:
1. Розгляд клопотання Дмитрієнко Олени Юріївни про встановлення
меморіальної
дошки Буслову Юрію Олександровичу, колишньому директору
Олександрійської школи № 15.
Доповідає: голова комісії Сергій Завалій.
Інформує: заступник начальника управління освіти міської ради Чернецька Вікторія
Миколаївна.
2. Розгляд
клопотання директора ПК «Світлопільський» Клюєва
Дмитра Костянтиновича про встановлення меморіальної дошки Дзбановському Юрію
Ігоревичу, видатному олександрійцю.
Доповідає: голова комісії Сергій Завалій.
Інформує: художній керівник палацу культури «Світлопільський» Яворська Любов
Омелянівна.
3. Про перейменування об’єкту міської топоніміки – провулку Маршала
Ворошилова:
Доповідає: голова комісії Сергій Завалій.
Інформує: Писаревський Євген Анатолійович – начальник відділу внутрішньої
політики міської ради.
4. Про перейменування (зміну назви) об’єкту міської топоніміки – вулиці
Корнійчука:
Доповідає: голова комісії Сергій Завалій.
Інформує: Писаревський Євген Анатолійович – начальник відділу внутрішньої
політики міської ради.
5. Про календар пам’ятних і знаменних дат на 2022 рік:
Доповідає: голова комісії Сергій Завалій.
Інформує: Переведенцева Ольга Володимирівна – начальник управління культури і
туризму міської ради.
Голова комісії: Хто за такий порядок денний прошу голосувати: хто за? Проти?
Утримався? Одноголосно.
І.
Голова комісії: До виконавчого комітету міської ради звернулась з заявою
громадянка Дмитрієнко Олена Юріївна щодо увічнення пам’яті про її батька - Буслова Юрія
Олександровича, педагога-новатора, колишнього директора Олександрійської школи № 15,
шляхом встановлення меморіальної дошки на будівлі закладу, де він працював.
Слово надається заступнику начальника управління освіти міської ради Чернецькій
Вікторії Миколаївні.
Чернецька В.М.: ознайомила присутніх з біографічною довідкою на Ю.Буслова, а
саме: освіта вища, вчитель математики та фізики, загальний стаж роботи – 49 років,
педагогічний – 43 роки. Вчитель вищої категорії, учитель-методист, відмінник народної

освіти, вчитель-новатор (започаткував власну лекційно-практичну систему, використовува
новітні технології).
Під керівництвом Ю.Буслова школа багато років утримувала перехідний прапор, як
переможець у змаганнях серед шкіл міста, побудовані шкільні майстерні, прибудовані
навчальні класи, створено шкільний музей та ін.
Вихованці Ю.Буслова перемагали на предметних олімпіадах, рівень вступу їх до
вищих навчальних закладів був високим. Учні Юрія Олександровича відомі в нашій державі
та за її межами: Ю.Сакара – кандидат технічних наук, професор, проректор по науковопедагогічній роботі Харківського національного технічного університету ім. В.Каразіна;
С.Бойко – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри фізико-математичних наук
того ж вузу; Л.Байда – канд. медичних наук, вчений секретар медичного науково-дослідного
інституту м. Київ та ін.
Буслов Ю.О. мав численні нагороди міського, обласного та державного рівня
(біографічна довідка додається) та звернулася до членів комісії з проханням підтримати
встановлення меморіальної дошки Буслову Ю.О.
Голова комісії: хто ще бажає виступити?
Голобородько В.В.: зауважив, що стиль виготовлення меморіальних дощок необхідно
змінювати, а саме, чорний фон дошки і напис білими літерами змінити на інші кольори, а
можливо і матеріал виготовлення вибрати для цього інший.
Члени комісії однозначно підтримали дану пропозицію.
Дмитрієнко О.Ю.: зазначила, що пропозиції членів комісії щодо загального вигляду
меморіальної дошки будуть обов’язково враховані.
Голова комісії: прошу членів комісії підтримати пропозицію про встановлення
меморіальної дошки Буслову Юрію Олександровичу, педагогу-новатору, відміннику
народної освіти, колишньому директору Олександрійської школи № 15 на будівлі ЗНЗ № 15 і
рекомендувати виконавчому комітету міської ради прийняти відповідне рішення.
Інших пропозицій не буде?
Хто за таке рішення, прошу голосувати: хто «за»? «Проти»? «Утримався»?
Одноголосно.
І. ВИРІШИЛИ:
1. Погодити Дмитрієнко Олені Юріївні виготовлення та встановлення за власний
кошт меморіальної дошки Буслову Юрію Олександровичу на будівлі ЗНЗ № 15 у
запропонованому варіанті згідно з додатком.
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.
Голова комісії: переходимо до другого питання порядку денного.
До виконавчого комітету міської ради звернувся з клопотанням директор Палацу
культури «Світлопільський» Дмитро Клюєв щодо увічнення пам’яті видатного
олександрійця, Почесного громадянина міста – Дзбановського Юрія Ігоровича, шляхом
встановлення меморіальної дошки на будівлі закладу, де він працював.
Слово надається художньому керівнику Палацу культури «Світлопільський» Любові
Яорській.
Яворська Л.О.: ознайомила присутніх з біографічною довідкою на Ю.Дзбановського:
працював в театральному колективі з 1957 року, а з 1967 – незмінний керівник, режисерпостановщик. Завдяки наполегливій праці, таланту та умінню режисера колектив отримав у
1981 році почесне звання «народний».
Театральні здобутки режисера і актора Ю.Дзбановського відзначені 82 почесними
грамотами та дипломами, крім того він отримав медаль Лауреата Всесоюзного фестивалю

народної творчості самодіяльних колективів (1985р.) та медаль Лауреат ІІ-го Всесоюзного
фестивалю народної творчості (1987р.).
За вагомий внесок у розвиток театрального мистецтва міста, активну громадську
позицію, багаторічну працю та професіоналізм у 2005 році присвоєно звання «Почесний
громадянин міста» (біографічна довідка додається).
Меморіальну дошку планується виготовити за рахунок спонсорських та залучених
коштів.
Голова комісії: хто ще бажає виступити?
Члени комісії одноголосно підтримали пропозицію про встановлення меморіальної
дошки Ю.Дзбановському.
Голобородько В.В.: знову зауважив по стилю виготовлення дошки (стосовно кольору
дошки та напису на ній).
Голова комісії: прошу членів комісії підтримати пропозицію про встановлення
меморіальної дошки Дзбановському Юрію Ігоровичу, видатному олександрійцю, Почесному
громадянину міста, театральному діячу на будівлі Палацу культури «Світлопільський» за
рахунок спонсорських та залучених коштів і рекомендувати виконавчому комітету міської
ради прийняти відповідне рішення.
Інших пропозицій не буде?
Хто за таке рішення, прошу голосувати: хто «за»? «Проти»? «Утримався»?
Одноголосно.
ІІ. ВИРІШИЛИ:
1. Погодити адміністрації ПК «Світлопільський» виготовлення та встановлення
меморіальної дошки Дзбановському Юрію Ігоровичу, за рахунок спонсорських та залучених
коштів, на будівлі Палацу культури «Світлопільський» у запропонованому варіанті згідно з
додатком.
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.
ІІІ.
Голова комісії: переходимо до третього питання порядку денного «Про
перейменування об’єкту міської топоніміки провулку Маршала Ворошилова.
Слово надається начальнику відділу внутрішньої політики міської ради
Писаревському Євгену Анатолійовичу.
Писаревський Є.А., зазначив, що відповідно до вимог Закону України «Про
засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних
режимів та заборону пропаганди їх символіки» необхідно перейменувати об’єкт міської
топоніміки – провулок Маршала Ворошилова та надав коротку історичну довідку про
діяльність К.Ворошилова: Військовий та політичний діяч, маршал Радянського Союзу. У
квітні 1919 р. був одним із керівників операції з жорстокого придушення Куренівського
повстання проти більшовиків у Києві. Брав участь у створенні ВЧК (у січні 1918 р. – голова
ЧК з охорони Петрограда) і придушенні Кронштадтського повстання 1921 р. Один з
організаторів масових репресій у Червоній Армії. Голова Президії Верховної Ради СРСР
(1953-1960 рр.), член Політбюро (Президії) ЦК КПРС (1926-1960). Інформація про діяльність
К.Ворошилова додається.
Голова комісії: вказав, що питання слушне та запропонував присутнім членам комісії
в термін до 22 липня 2021 року надати виважені пропозиції щодо перейменування пров.
Маршала Ворошилова.
Інших пропозицій не буде?
Хто за таке рішення, прошу голосувати: хто «за»? «Проти»? «Утримався»?
Одноголосно.

ІІІ. ВИРІШИЛИ:
1. Членам міської комісії з питань топоніміки, охорони культурної спадщини та
місцевої символіки в термін до 22 липня 2021 року надати голові комісії виважені пропозиції
з питання перейменування провулку Маршала Ворошилова.
2. Винести питання про перейменування провулку Маршала Ворошилова на
наступне засідання міської комісії з питань топоніміки, охорони культурної спадщини та
місцевої символіки.
ІV.
Голова комісії: переходимо до четвертого питання порядку денного: «Про
перейменування об’єкту міської топоніміки – вулиці Корнійчука».
Слово надається начальнику
відділу
внутрішньої
політики
міської ради
Писаревському Євгену Анатолійовичу.
Писаревський Є.А., зазначив, що відповідно до вимог Закону України «Про
засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних
режимів та заборону пропаганди їх символіки», враховуючи лист Рудоманова Олександра,
помічника народної депутатки України Савчук О.В., необхідно перейменувати об’єкт міської
топоніміки – вулицю Корнійчука та надав коротку історичну довідку про його діяльність:
український радянський компартійний письменник, драматург, публіцист, державний та
громадський діяч; член Президії ЦК Компартії України у червні 1953 — червні 1954 року.
Голова Верховної Ради Української РСР, нарком закордонних справ Української РСР.
Інформація про діяльність О.Корнійчука додається.
Голова комісії: вказав, що питання слушне та запропонував присутнім членам комісії
в термін до 22 липня 2021 року надати виважені пропозиції щодо перейменування вулиці
Корнійчука.
Інших пропозицій не буде?
Хто за таке рішення, прошу голосувати: хто «за»? «Проти»? «Утримався»?
Одноголосно.
ІV. ВИРІШИЛИ:
1. Членам міської комісії з питань топоніміки, охорони культурної спадщини
та місцевої символіки в термін до 22 липня 2021 року надати голові комісії
виважені пропозиції з питання перейменування вулиці Корнійчука.
2. Винести питання про перейменування вулиці Корнійчука на наступне
засідання міської комісії з питань топоніміки, охорони культурної спадщини та місцевої
символіки.
V.
Голова комісії: переходимо до п’ятого питання порядку денного: «Про календар
пам’ятних і знаменних дат на 2022 рік».
Слово надається начальнику управління культури і туризму міської ради
Переведенцевій Ользі Володимирівні.
Переведенцева О.В.: відповідно до Положення про календар знаменних і пам’ятних
дат, затверджений рішенням міської ради від 29.01.2021 № 77, проект «Календаря знаменних
і пам’ятних дат Олександрійської територіальної громади на 2022 рік» розглядається на
засіданні міської комісії з питань топоніміки, охорони культурної спадщини та місцевої
символіки, з метою його опрацювання та надання зауважень і пропозицій та ознайомила із
проектом календаря знаменних і пам’ятних дат на 2022 рік (додається).
Голова комісії: в кого будуть зауваження, правки, пропозиції?
Голобородько В.В.: запропонував звернути увагу на відзначення ювілейних дат
окремих осіб, з числа запропонованих, враховуючи довідкові матеріали.

Голова комісії: є пропозиція до членів комісії: після детального опрацювання
календаря (у вас на руках роздруковані матеріали) у разі наявності, - надати управлінню
культури і туризму міської ради письмові пропозиції, правки та доповнення до нього в
термін до 01 серпня 2021 року.
Інших пропозицій не буде?
Хто за таке рішення, прошу голосувати: хто «за»? «Проти»? «Утримався»?
Одноголосно.
V. ВИРІШИЛИ:
1. Членам комісії в термін до 01 серпня 2021 року надати управлінню культури і
туризму міської ради письмові пропозиції, правки та доповнення до календаря пам’ятних та
знаменних дат.
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

