
Протокол № 5 
 засідання міської комісії з питань топоніміки, 

охорони культурної спадщини та місцевої символіки   
 

18.08.2021        
14.00  год.       зала засідань виконавчого комітету  
 
На засіданні комісії присутні:  11  членів комісії (список додається).  
Запрошені: Онопрієнко А.Є., головний спеціаліст відділу архітектури та ремонтно-будівельних 
робіт УЖКГ, архітектури та містобудування міської ради. 
 
Засідання комісії правомочне. 
 
На порядок денний виносяться наступні питання: 
 

1. Про перейменування об’єкту міської топоніміки – провулку Маршала 
Ворошилова: 

- доповідає: Завалій Сергій Володимирович – голова комісії, керуючий справами  
виконавчого комітету; 

- інформує: Гур’єва Наталія Федорівна,  секретар комісії, головний спеціаліст  
відділу внутрішньої політики міської ради. 

2. Про перейменування об’єкту міської топоніміки – вулиці Корнійчука: 
- доповідає: Завалій Сергій Володимирович – голова комісії, керуючий справами  

виконавчого комітету; 
- інформує: Гур’єва Наталія Федорівна,  секретар комісії, головний спеціаліст  

відділу внутрішньої політики міської ради. 
3. Про календар знаменних і пам’ятних дат на 2022 рік:  
- доповідає: Завалій Сергій Володимирович – голова комісії, керуючий справами  

виконавчого комітету; 
- інформує: Волкова Наталія Сергіївна – заступник начальника управління  

культури і туризму міської ради.  
 4. Розгляд звернення скульптора Савченка Григорія Степановича. 

- доповідає – ЗАВАЛІЙ Сергій Володимирович – голова комісії, керуючий справами  
виконавчого комітету; 

- інформує – ПИСАРЕВСЬКИЙ Євген Анатолійович – член комісії, начальник відділу  
внутрішньої політики міської ради. 
 

Голова комісії: Хто за такий порядок денний прошу голосувати: хто за? Проти? 
Утримався? Одноголосно. 

  
І. 

Голова комісії: Проінформував присутніх по першому питанню, яке вже 
обговорювалося на попередньому засіданні: Про перейменування об’єкту міської топоніміки 
провулку Маршала Ворошилова та надав слово  секретарю комісії,  головному спеціалісту 
відділу внутрішньої  політики  міської  ради Гур’євій Наталії Федорівні. 

Гур’єва Н.Ф.: проінформувала присутніх про надані пропозиції по перейменуванню та 
їх обґрунтування та зауважила, що пропозиція з назвою провул.Користівський не може 
розглядатися, так як провулок з такою назвою вже існує. 

 
 
 

 
 



ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ ТОПОНІМІВ В ОЛЕКСАНДРІЙСЬКІЙ ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ 
№ 
з/п 

Назва 
топоніму  

Пропозиція 
щодо 
перейменування  

Хто вносить 
пропозицію  

Обґрунтування перейменування 
  

1. 
 
 

Провулок 
Маршала 
Ворошилова 
 

 
Місце 
знаходження 
– 
Покровський 
мікрорайон. 
Квартальні 
комітети - №8 
та №9 (всього 
39 будинків).  

 

Провулок 
Користівський 

Член міської комісії з 
питань топоніміки, 
охорони культурної 
спадщини, місцевої 
символіки   
Юрій Колісник 

Інформація для довідки: 
в Олександрійській 
територіальній громаді вже існує 
топонім – провулок 
Користівський (розташування – 
Покровський мікрорайон)   

Провулок 
Покровський 

 

Секретар міської 
комісії з питань 
топоніміки, охорони 
культурної 
спадщини, місцевої 
символіки   
Наталія Гур’єва 

Інформація для довідки:  
дана назва не несе в собі 
негативного навантаження, 
відсутня прив’язка до політичних 
подій чи історичних осіб. 
Прив’язана до назви 
Покровського мікрорайону та 
його центральної  площі.   
На території Олександрійської 
територіальної громади 
аналогічна назва відсутня. 

Провулок 
Партизанський 

 
 
 

Управління культури 
і туризму міської 
ради 

Інформація для довідки: 
Повернути провулку Маршала 
Ворошилова попередню назву 
провулок Партизанський у 
зв’язку з тим, що у багатьох 
жителів даного провулку у 
документах зазначена адреса: 
пров. Партизанський (інформація 
управління культури і туризму 
міської ради) 

Божко О.М.: у своєму виступі висловилась за повернення назви провул.Партизанський, 
привівши до прикладу колишні карти міста та думки деяких жителів, у яких в документах на 
право власності зазначена ще стара назва провулку. 

Голова комісії: законодавство України ми повинні дотримуватись і провулок 
М.Ворошилова однозначно підлягає перейменуванню. Особисто мені імпонує назва 
провул.Покровський. 

Члени комісії підтримали пропозицію з назвою провул.Покровський. 
 
Голова комісії: Переходимо до голосування: 
1. Хто за пропозицію перейменувати провулок Маршала Ворошилова на провулок 

Покровський?  
Хто «за»-? 10. «Проти» - ? немає. «Утримався» -  ? 1. 
2. Хто за пропозицію перейменувати провулок Маршала Ворошилова на провулок 

Партизанський? 
Хто «за»-? 1. «Проти» - ? 8. «Утримався» - ? 2. 

 
І. ВИРІШИЛИ:  

 
1. Рекомендувати виконавчому комітету міської рада перейменувати провулок 

Маршала Ворошилова на провулок Покровський. 
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: Про перейменування  

об’єкту міської топоніміки – вулиці Корнійчука. Це питання також ми розглядали на минулому 
засіданні комісії.  

Слово надається секретарю комісії, головному спеціалісту відділу  внутрішньої     
політики  міської  ради Гур’євій Н.Ф. 
  

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ ТОПОНІМІВ В  ОЛЕКСАНДРІЙСЬКІЙ  ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ 
 

№ 
з/п 

Назва топоніму  Пропозиція 
щодо 
перейменування  

Хто вносить 
пропозицію  

Обґрунтування перейменування 
  

1 
 
 
 
 
 
 
 

Вулиця 
Корнійчука 

 

Місце 
знаходження:(між 
територією 
міського 
кладовища та вул. 
Кіровоградське 
шосе, йде від вул. 
Гірницької).  

Квартальний 
комітет - №43 
(всього 6 
будинків). 

Вулиця Ганни 
Держакової 

Член міської комісії з 
питань топоніміки, 
охорони культурної 
спадщини, місцевої 
символіки   
Юрій Колісник 
 

Інформація для довідки:  
у відповідності до п. 16 «Положення 
про порядок найменування і 
перейменування елементів міського 
середовища та інфраструктури, 
увічнення пам’яті видатних осіб та 
подій»  - вшановування пам’яті 
видатних осіб, відзначення визначних 
подій здійснюється, як правило, однією 
формою увічнення. 
Рішенням виконавчого комітету від 
02.10.2014 №832 було надано дозвіл на 
встановлення меморіальної дошки 
Державковій Г.І., яка відкрита 31 
жовтня 2014 року (інформація 
додається).  

Вулиця  
Сніжна   
 

Член міської комісії з 
питань топоніміки, 
охорони культурної 
спадщини, місцевої 
символіки   
Євген Писаревський 

Інформація для довідки:  
дана назва не несе в собі негативного 
навантаження, відсутня прив’язка до 
політичних подій чи історичних осіб.  
На території Олександрійської 
територіальної громади аналогічна 
назва відсутня.  

Вулиця 
Ставкова 

Секретар міської 
комісії з питань 
топоніміки, охорони 
культурної 
спадщини, місцевої 
символіки Н. Гур’єва  

Інформація для довідки:  
Поблизу розташування вулиці 
знаходяться декілька ставків (враховано 
географічні умови) 

Вулиця 
Станіслава 
Гайдука 

Управління культури 
і туризму міської 
ради 

Інформація для довідки:  
Перейменувати вулицю Корнійчука на 
вулицю Станіслава Гайдука кандидата 
педагогічних наук, лауреата обласної 
педагогічної премії імені Василя 
Сухомлинського (2010), відмінника 
освіти України, викладача-методиста, 
директора школи № 9, першого 
директора ЗНЗ № 20, директора 
Олександрійського педагогічного 
коледжу імені Василя Сухомлинського. 

Гур’єва Н.Ф.: проінформувала присутніх про надані пропозиції по перейменуванню 
вулиці та їх обґрунтування і зауважила, що пропозиція з назвою «вулиця Ганни Держакової»         
не може розглядатися, так як відповідно до «Положення про порядок найменування і 
перейменування елементів міського середовища та інфраструктури, увічнення пам’яті видатних 
осіб та подій»  - вшановування пам’яті видатних осіб, відзначення визначних подій 
здійснюється, як правило, однією формою увічнення, а Ганні Держаковій в 2014 році відкрито 
меморіальну дошку. Крім того Наталія Федорівна зазначила, що розглядались різні думки: в 
тому числі і думки жителів даної вулиці, хоч там знаходиться тільки 6 будинків. Також 
вивчалась пропозиція про приєднання вулиці Корнійчука до паралельної вулиці. 



Онопрієнко А.Є., головний спеціаліст відділу архітектури та ремонтно-будівельних 
робіт УЖКГ, архітектури та містобудування міської ради зазначила, що попередньо це питання 
вивчалось зі спеціалістами відділу внутрішньої політики. Алевтина Євгенівна зазначила, що 
будинки, які розташовані на вулиці Гірницькій, що знаходиться поблизу вулиці Корнійчука, 
мають одну і ту ж нумерацію (непарні номери) і приєднання вулиць понесе за собою як 
фінансове так і емоційне навантаження на жителів (тяганину з документами), так і тривалу 
роботу (підготовка рішень виконкому і сесій) для впорядкування документації. 

Чернецька В.М.: висловила пропозицію не називати іменем С.Гайдука, адже вулиця 
Корнійчука це всього 6 будинків. 

Більшість членів комісії пропозицію підтримали. 
 
Голова комісії: Переходимо до голосування.  
1. Хто за те, щоб вулицю Корнійчука перейменувати на вулицю Сніжна: 
Хто «за»? немає. «Проти»? немає. «Утримався»? 11. 
2. Хто за те, щоб вулицю Корнійчука перейменувати на вулицю Ставкова: 
Хто «за»? 11. «Проти»? немає. «Утримався»? немає. 
 
ІІ. ВИРІШИЛИ:  
 
1. Рекомендувати виконавчому комітету міської рада перейменувати вулицю 

Корнійчука на вулицю Ставкову. 
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 календар  

знаменних і пам’ятних дат на 2022 рік. Це питання також розглядалося на минулому засіданні і 
було доручення членам комісії, при наявності, надати пропозиції, правки та доповнення до 
календаря пам’ятних та знаменних дат. Найактивніше себе проявив член комісії, краєзнавець 
Віктор Голобородько, який і надав управлінню культури і туризму письмові пропозиції. 

Слово  надається   заступнику начальника   управління   культури   і   туризму  міської   
ради Волковій Наталії Сергіївні. 

Волкова Н.С. зазначила, що матеріали по календарю пам’ятних і знаменних дат 
готувала завідувач краєзнавчого відділу Олександрійського міського музейного центру 
ім.А.Худякової Божко О.М. та надала їй слово. 

Божко О.М.: озвучила пропозиції музейного центру щодо коригування тексту календаря 
з урахуванням пропозицій В.Голобородька. 

В ході обговорення пропозицій по кожному пункту було проведено голосування. 
КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ і ПАМ’ЯТНИХ ДАТ 2022 РОКУ 

Текст проекту управління культури і 
туризму 

Пропозиції членів комісії щодо 
коригування 

Пропозиції щодо коригування від музейного 
центру 

СІЧЕНЬ СІЧЕНЬ СІЧЕНЬ 

14.01.2022 - 70 років від дня народження 
Моцного Василя Кузьмовича (14.01.1952) 
– державного діяча, голови 
Кіровоградської обласної державної 
адміністрації (1999-2003; 2007-2009), 
Олександрійського міського голови 
(1994-1998), Почесного громадянина м. 
Олександрії (2009). 

Пропонується виключити на підставі Указу 
Президента України №496/2009 «Про 
звільнення В.Моцного з посади голови 
Кіровоградської обласної державної 
адміністрації». «У тексті Указу вказано, що 
звільнення відбулось за «неналежне виконання 
вимог статті 119 Конституції України щодо 
забезпечення законності і правопорядку, 
додержання прав і свобод громадян». 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«за» - немає, «проти»- 10, «утримався» -1. 

14.01.2022 - 70 років від дня народження 
Моцного Василя Кузьмовича (14.01.1952) – 
Олександрійського міського голови (1994-
1998), Почесного громадянина м. 
Олександрії (2009). 
 
 
 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«за» - 10, «проти»- немає, «утримався» -1. 
Рішення прийнято. 



28.01.2022 - 60 років від дня народження 
Охапкіна Олександра Ігоровича 
(28.01.1962) – заслуженого художника 
України (2016), живописця, іконописця, 
ілюстратора книг, скульптора, викладача 
Олександрійської дитячої художньої 
школи. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«за» - 11. Одноголосно. 
Рішення прийнято. 

  

БЕРЕЗЕНЬ 
14.03.2022 - 75 років від дня народження 
Повелька Кузьми Івановича (14.03.1947) – 
журналіста, поета, прозаїка, колишнього 
редактора міської газети «Вільне слово» 
та районної газети «Сільський вісник», 
члена Національної спілки журналістів. 

/як виняток на розгляд комісії на 
основі пункту 3. «Як виняток до 
Календаря знаменних і пам’ятних дат 
включаються ювілейні дати до 75-
річчя від дня народження видатних 
людей краю»/ 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«за» - 4, «проти»- 2, «утримався» - 4. 

БЕРЕЗЕНЬ 

 
 

БЕРЕЗЕНЬ 

Рішення не прийнято. Даний пункт 
виключено за результатами 
голосування за календар в цілому. 

  

КВІТЕНЬ 
22.04.2022 -  70 років від дня народження 
Табунця Олександра Івановича 
(22.04.1952 – 30.12.2020) – Почесного 
громадянина міста Олександрії (2021 
посмертно), лікаря-інфекціоніста, 
завідувача інфекційним відділенням 
стаціонару Комунального підприємства 
«Центральна міська лікарня міста 
Олександрії» Олександрійської міської 
ради. 

КВІТЕНЬ 
22.04.2022 - 70 років від дня народження 
Табунця Олександра Івановича (22.04.1952 – 
30.12.2020) – Почесного громадянина міста 
Олександрії (2021, посмертно), депутата 
Олександрійської міської ради третього 
скликання (1998-2002), лікаря-інфекціоніста, 
завідувача інфекційним відділенням 
стаціонару Комунального підприємства 
«Центральна міська лікарня міста 
Олександрії» Олександрійської міської ради. 

КВІТЕНЬ 
22.04.2022 - 70 років від дня народження 
Табунця Олександра Івановича (22.04.1952 – 
30.12.2020) – лікаря-інфекціоніста, завідувача 
інфекційним відділенням стаціонару 
Комунального підприємства «Центральна 
міська лікарня міста Олександрії» 
Олександрійської міської ради, Почесного 
громадянина міста Олександрії (2021, 
посмертно), депутата Олександрійської 
міської ради третього скликання (1998-
2002). 
Пропозиція членів комісії: упорядкувати 
хронологію. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«за» - 11. Одноголосно. Рішення прийнято. 

24.04.2022 -  60 років від дня народження 
Штанька Анатолія Григоровича 
(24.04.1962) – священнослужителя, поета, 
керівника літературного об’єднання 
«Джерело», члена Кіровоградського 
обласного літературного об’єднання 
«Степ». 

 Пропозиція членів комісії: поставити в тексті 
на перше місце заслуги А.Штанька. 
24.04.2022 -  60 років від дня народження 
Штанька Анатолія Григоровича (24.04.1962) –
керівника літературного об’єднання 
«Джерело», поета, члена Кіровоградського 
обласного літературного об’єднання «Степ», 
священнослужителя. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«за» - 9, «проти»- немає, «утримався» -2. 
Рішення прийнято. 

ТРАВЕНЬ 
01.05.2022 - 80 років від дня народження 
Колесник Євдокії Василівни (1942) – 
української співачки (лірико-драматичне 
сопрано), Народної  артистки УРСР 
(1978), педагога, професора (2004), 
завідувача кафедри оперної підготовки та 
музичної режисури Національної 
музичної академії ім. Чайковського. 
 

ТРАВЕНЬ 
01.05.2022 - 80 років від дня народження 
Колесник Євдокії Василівни (1942) – 
української співачки (лірико-драматичне 
сопрано), Народної  артистки УРСР (1978), 
педагога, професора (2004), завідувача 
кафедри оперної підготовки та музичної 
режисури Національної музичної академії ім. 
Чайковського. Народилась в селі 
Пустельникове, сьогодні - 
Олександрійської міської ради. 

ТРАВЕНЬ 
01.05.2022 - 80 років від дня народження 
Колесник Євдокії Василівни (1942) – 
української співачки (лірико-драматичне 
сопрано), Народної  артистки УРСР (1978), 
педагога, професора (2004), завідувача 
кафедри оперної підготовки та музичної 
режисури Національної музичної академії ім. 
П.І.Чайковського. Народилась в с. 
Пустельникове, нині у складі  
Олександрійської територіальної громади. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«за» - 10, «проти»- немає, «утримався» -1. 
Рішення прийнято.\ 

09.05.2022 – 100 років від дня 
народження відомого олександрійського 
фотографа, учасника бойових дій в роки 
Другої світової війни Георгія 
Васильовича Танського (09.05.1922 - 
19.05.2012). 

09.05.2022 – 100 років від дня народження 
Георгія Васильовича Танського (09.05.1922 
- 19.05.2012) відомого олександрійського 
фотографа, фотокореспондента, учасника 
бойових дій Другої світової війни. 

09.05.2022 – 100 років від дня народження 
Георгія Васильовича Танського (09.05.1922 
- 19.05.2012) відомого олександрійського 
фотографа, фотокореспондента, учасника 
бойових дій в роки Другої світової війни. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«за» - 11. Одноголосно. Рішення прийнято. 



27.05.2022 - 110 років від дня 
народження Цівчинської Алли 
Аполлонівни (14.05.1912 за ст. ст. – 1997) 
- педагога, мемуаристки, прозаїка, автора 
збірок прози, одна з них «Незабутнє, 
немеркнуче», про українського вченого і 
поета Миколи Зєрова. 

 27.05.2022 - 110 років від дня народження 
Цівчинської Алли Аполлонівни (14.05.1912 за 
ст. ст. – 1997) - педагога, мемуаристки, 
прозаїка, автора збірок прози, одна з них 
«Незабутнє, немеркнуче», про українського 
вченого і поета Миколу Зєрова. Народилася 
в м. Олександрії. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«за» - 11. Одноголосно. Рішення прийнято. 

05.07.2022 - 130 років від дня 
народження Морозовського Ноя 
Самуїловича (22.06.1892 ст. ст. – 
14.09.1953) - лікаря-фтизіатра, доктора 
медичних наук, професора (1932), 
директора Київського туберкульозного 
інституту (1939 - 1946),   фтизіатра 
Міністерства охорони здоров'я УРСР 
(1944 – 1949), автора 110 наукових праць,  
громадського діяча, педагога. Народився 
в Олександрії, навчався в 
Олександрійській чоловічій гімназії. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«за» - 11. Одноголосно. 
Рішення прийнято. 

ЛИПЕНЬ 
 

 

10.07.2022 – 50 років від дня 
народження Навроцької Лариси 
Василівни (10.07.1972 р. н.) – директора 
ЗДО (ясла-садок) № 42 
Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області, автора 
посібника «Плекаємо майбутнє країни» 
(з досвіду роботи ДНЗ №42 по 
впровадженню педагогічної спадщини 
Сухомлинського В.О. 

 

 Пропозиції членів комісії: уточнити і 
доповнити заслуги педагога і викласти текст в 
редакції: 10.07.2022 – 50 років від дня 
народження Навроцької Лариси Василівни 
(10.07.1972 р. н.) – автора посібника 
«Плекаємо майбутнє країни» (з досвіду 
роботи ДНЗ №42 по впровадженню 
педагогічної спадщини Сухомлинського 
В.О.), директора ЗДО (ясла-садок) № 42 
Олександрійської міської ради 
Кіровоградської області, котра активно 
впроваджує новітні освітні технології в 
сучасний процес в закладі дошкільної освіти. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«за» - 11. Одноголосно. Рішення прийнято. 

СЕРПЕНЬ 
02.08.2022 – 170 років від дня 
народження Бачинського Афанасія 
Васильовича (20.07.1852 ст. ст. - 1934) 
директора першого Олександрійського 
приходського училища, Героя праці, 50 
років працював учителем в навчальних 
закладах міста Олександрії (1874 - 1924). 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«за» - 11. Одноголосно. 
Рішення прийнято. 

СЕРПЕНЬ 
 

СЕРПЕНЬ 
 

04.08.2022 -  60 років від дня народження 
Сипливого Сергія Георгійовича 
(04.08.1962) – українського режисера, 
актора театру та кіно. Народився в 
Олександрії. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«за» - 11. Одноголосно.  
Рішення прийнято. 

  

ВЕРЕСЕНЬ 
07.09.2022 - 110 років від дня 
народження Семенова Георгія Гнатовича 
(24.08.1912 - 1982) - актора, Заслуженого 
артиста УРСР (1968).  У 1940 - 1944 роки 
– актор Олександрійського українського 
театру імені М. Л. Кропивницького. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«за» - 11. Одноголосно.  
Рішення прийнято. 

ВЕРЕСЕНЬ 
 

ВЕРЕСЕНЬ 
 

10.09.2022 – 110 від дня народження 
Бузаньова Віктора Феодосійовича 
(10.09.1912 – 18.09.2006) одного з 
найкращих випускників першого випуску 
Олександрійського зернового технікуму 
(1931), головного агронома міста 
Олександрії, голови колгоспу, учасника 
Всесоюзної сільськогосподарської 
виставки. 
 

Пропонується виключити, оскільки для 
визначення вагомості та значення 
відповідної особи застосовуються оціночні 
судження та категорії. 
 
 
 
 
 
 

10.09.2022 – 110 від дня народження 
Бузаньова Віктора Феодосійовича 
(10.09.1912 – 18.09.2006) випускника 
першого випуску Олександрійського 
зернового технікуму (1931), головного 
агронома міста Олександрії, голови 
колгоспу, учасника Всесоюзної 
сільськогосподарської виставки (1956). 
Нагороджений медаллю учасника ВСГВ 



 
 
 
 
Рішення не прийнято. Даний пункт 
виключено за результатами 
голосування за календар в цілому. 

 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«за» - 6, «проти»- немає, «утримався»- 5 

(03.07.1956), орденом «Трудового червоного 
прапора» (26.02.1958)  
ГОЛОСУВАЛИ: 
«за» -2, «проти»- 7, «утримався»- 2. 

ЖОВТЕНЬ 
07.10.2022 – 70 років від дня народження 
Босої Любові Олександрівни (07.10.1952), 
завідувача акушерським відділенням 
Олександрійської міської лікарні № 1. На 
основі рішення міської ради від 
28.05.2014 № 1360 удостоєна звання «За 
заслуги перед містом Олександрією». 

ЖОВТЕНЬ 
 

ЖОВТЕНЬ 
07.10.2022 – 70 років від дня народження 
Босої Любові Олександрівни (07.10.1952), 
завідувача акушерським відділенням 
Олександрійської міської лікарні № 1, 
депутата Олександрійської міської ради 6-го 
скликання (2010). Рішенням міської ради від 
28.05.2014 № 1360 удостоєна звання «За 
заслуги перед містом Олександрією». 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«за» - 11. Одноголосно. Рішення прийнято. 

16.10.2022 - 130 років від дня 
народження Волкова Григорія Івановича 
(03.10.1892 ст. ст. - 03.02.1938) – 
українського вченого-правознавця, 
професора кафедри кримінального права 
Харківського інституту народного 
господарства (1920 - 1930). Автор 
монографій та підручників з питань 
кримінального права. Репресований (1937 
- 1938), реабілітований посмертно (1992). 

16.10.2022 - 130 років від дня народження 
Волкова Григорія Івановича (03.10.1892 ст. ст. 
- 03.02.1938) – українського вченого-
правознавця, професора кафедри 
кримінального права Харківського інституту 
народного господарства (1920 - 1930), який 
народився в місті Олександрії. Автор 
монографій та підручників з питань 
кримінального права. Репресований 
сталінським режимом. Помер 1937 або 1938 
року. Реабілітований посмертно у 1992. 

16.10.2022 - 130 років від дня народження 
Волкова Григорія Івановича (03.10.1892 ст. ст. 
- 03.02.1938) – українського вченого-
правознавця, професора кафедри 
кримінального права Харківського інституту 
народного господарства (1920 - 1930), автора 
монографій та підручників з питань 
кримінального права. Народився в м. 
Олександрії. 
Репресований сталінським режимом (1937-
1938). Реабілітований посмертно  (1992). 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«за» - 11. Одноголосно. Рішення прийнято. 

18.10.2022 – 120 років від дня 
народження Гончарова Сергія 
Григоровича (літературний псевдонім – 
Тасін), педагога, журналіста, поета, 
письменника, кіносценариста. 
 

Пропонується виключити. Твори Гончарова 
(Тасіна) підпадають під норми декомунізації. 
Перевірка текстів говорить саме про те, що 
його праці є спробою виправдання та 
підтримки тоталітарного режиму. Таким 
чином його діяльність  відповідає вимогам, 
які говорять про необхідність застосування 
декомунізаційних процесів. 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«за» - 1, «проти»- 7, «утримався» -3. 
 

Після обговорення члени комісії 
запропонували викласти текст в такій 
редакції: 18.10.2022 – 120 років від дня 
народження Гончарова Сергія Григоровича 
(літературний псевдонім – Тасін) (1902-1988), 
педагога, поета, кіносценариста. 
 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«за» - 10, «проти»- 1, «утримався» -немає. 
Рішення прийнято. 

ГРУДЕНЬ 
19.12.2022 – 30 років від дня народження 
Кіктенка Гордія Олексійовича (19.12.1992 
– 29.08.2014), учасника АТО/ООС, 
нагородженого орденом «За мужність» ІІІ 
ступеня (26.02.2015, посмертно), 
відзнакою Національної гвардії України 
«За доблесну службу» (26.03.2021, 
посмертно) 
ГОЛОСУВАЛИ: «за» - 11.Одноголосно. 
Рішення прийнято. 

  

Дати та події, щодо яких встановлено 
лише рік 
 
190 років від дня народження Василія 
Миколайовича Никифорова (1832 – 
09.04.1908) – протоієрея, 
священнослужителя та настоятеля 
Успенського собору м. Олександрії (1858 
- 1898),  законовчителя Олександрійської 
жіночої прогімназії; гласного 
Олександрійського повітового зібрання 
від Олександрійського духовного 
правління, духівника Одеської духовної 
семінарії (1898 – 1905), першого 
краєзнавця Олександрії та 
Олександрійського повіту Херсонської 
губернії,  автора книг про історію 
заселення Олександрійського повіту, 
історію православних храмів міста 
Олександрії, Олександрійського та 
Єлисаветградського повітів. 

Дати та події, щодо яких встановлено лише 
рік 
 
190 років від дня народження Василя 
Миколайовича Никифорова (1832 – 
09.04.1908) – священника, громадсько-
політичного діяча міста та повіту, історика, 
етнографа, публіциста. Протоієрей, 
священнослужитель та настоятель 
Успенського собору міста Олександрії (1858 - 
1898), законовчителя Олександрійської 
жіночої прогімназії; гласного 
Олександрійського повітового зібрання, 
духівника Одеської духовної семінарії (1898 – 
1905). Василь Никифоров є одним з перших 
краєзнавців Олександрії та 
Олександрійського повіту, автором книг з 
історії міста Олександрії та 
Олександрійського повіту та інших 
населених пунктів колишньої Херсонської 
губернії. 

Дати та події, щодо яких встановлено лише 
рік 
 
190 років від дня народження Василя 
Миколайовича Никифорова (1832 – 
09.04.1908 ст. ст.) – священнослужителя, 
церковного і громадського діяча, 
православного краєзнавця міста 
Олександрії, члена історичних та 
археологічних товариств. Автора праць з 
історії заселення Олександрійського повіту 
та церковної історії Херсонської єпархії, 
міста Олександрії, Олександрійського, 
Єлисаветградського повітів Херсонської 
губернії. 
 
 
 
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«за» - 10, «проти»- немає , «утримався» - 1. 



100 років тому -  на початку 1922 року 
за ініціативою Леоніда Чернова-
Малошійченка в Олександрії засновано 
українське театральне об’єднання 
«Махудрам» (Майстерня художньої 
драми).  

100 років тому -  на початку 1922 року за 
ініціативою Леоніда Чернова-
Малошийченка в Олександрії засновано 
Українське мистецьке об’єднання 
«Махудрам» (Майстерня художньої драми).  

 
Об’єднання «Махудрам» (Майстерня 
художньої драми) це ТЕАТРАЛЬНЕ 

об’єднання (уточнення музейного центру) 

Після детального обговорення члени комісії 
затвердили в такій редакції: 
100 років тому -  на початку 1922 року за 
ініціативою Леоніда Чернова-Малошийченка 
в Олександрії засновано Українське 
мистецьке об’єднання «Махудрам» 
(Майстерня художньої драми).  
ГОЛОСУВАЛИ: 
«за» - 10, «проти»- немає , «утримався» - 1. 

100 років з дня заснування семирічної 
трудової школи № 1 (нині НВО 
«Олександрійська  гімназія імені 
Т.Г.Шевченка ЗНЗ-І-ІІ ступенів – школа 
мистецтв») (1922). 
ГОЛОСУВАЛИ: 
«за» - 11. Одноголосно. 
Рішення прийнято. 

  

Голова комісії: Хто за те, щоб схвалити  календар пам’ятних і знаменних дат на 2022 рік 
зі змінами та пропозиціями в цілому, прошу голосувати: хто «за»? - 11. Одноголосно. 

 
ІІІ. ВИРІШИЛИ: 

1.  Схвалити календар пам’ятних і знаменних дат на 2022 рік та рекомендувати 
виконавчому комітету міської ради прийняти відповідне рішення (текст 
календаря додається). 

2. Управлінню культури і туризму міської ради підготувати відповідний проект 
рішення та винести його на  чергове засідання виконавчому комітету для затвердження. 
 
ІУ. 
Голова комісії: переходимо до четвертого питання порядку денного: Розгляд  

звернення скульптора Савченка Григорія Степановича.  
Слово надається начальнику відділу внутрішньої політики Писаревському Євгену 

Анатолійовичу (надає інформацію по зверненню Г.Савченка, презентація). 
Голова комісії: пропозиції скульптора цікаві, але потребують вивчення і 

опрацювання відповідних фахівців. Думаю, що з метою художньо-естетичного 
оформлення Олександрійської територіальної громади є потреба в створенні 
колегіального органу. 

Члени комісії із захопленням переглянули презентацію та одноголосно 
підтримали пропозицію голови комісії. 

ІУ. ВИРІШИЛИ: 
 
1. Управлінню житлово-комунального господарства, архітектури та  

містобудування міської ради спільно з управлінням культури і туризму міської ради: 
1) Розглянути необхідність створення колегіального органу, з метою художньо-

естетичного оформлення Олександрійської територіальної громади; 
2) Врахувати пропозиції скульптора Савченка Григорія Степановича під час 

вирішення питань щодо художньо-естетичного оформлення Олександрійської 
територіальної громади. 

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  


