
 

 

КАМ’ЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

від   10.06.2022    м.Кам’янське    № 173-р  

 

 

 

Про утворення тимчасової комісії  

для розгляду пропозицій  

щодо перейменування вулиць,  

провулків, проспектів, бульварів, 

площ, скверів тощо Кам’янської  

міської територіальної громади,  

назви яких пов’язані з державою- 

агресором та/або її союзниками 

 

 

З метою сприяння вирішенню питань, пов’язаних з відповідністю 

запропонованих мешканцями Кам’янської міської територіальної громади 

нових назв вулиць культурній ідентичності українського народу, історії 

Кам’янської міської територіальної громади, регіону та країни в цілому, 

враховуючи службову записку відділу комунікацій міської ради  

(вх. від 03.06.2022 №12-21/708), Регламент виконавчих органів Кам’янської 

міської ради VІІІ скликання, затверджений рішенням міської ради  

від 12.11.2021 №327-11/VІІІ (зі змінами), керуючись п.20 ч.4 ст.42. ч.8 ст.59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

1. Утворити тимчасову комісію для розгляду пропозицій  

щодо перейменування вулиць, провулків, проспектів, бульварів, площ, скверів 

тощо Кам’янської міської територіальної громади, назви яких пов’язані  

з державою-агресором та/або її союзниками. 

2. Затвердити: 

2.1. Склад тимчасової комісії для розгляду пропозицій  

щодо перейменування вулиць, провулків, проспектів, бульварів, площ, скверів 

тощо Кам’янської міської територіальної громади, назви яких пов’язані  

з державою-агресором та/або її союзниками (додаток 1). 

2.2. Положення про тимчасову комісію для розгляду пропозицій щодо  

перейменування вулиць, провулків, проспектів, бульварів, площ, скверів тощо 

Кам’янської міської територіальної громади, назви яких пов’язані з державою-

агресором та/або її союзниками (додаток 2). 
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3. Визначити строк діяльності тимчасової комісії щодо розгляду пропозицій 

з перейменування вулиць, провулків, проспектів, бульварів, площ, скверів тощо 

Кам’янської міської територіальної громади, назви яких пов’язані з державою-

агресором та/або її союзниками до 1 вересня 2022 року. 

 

 

 

Міський голова        Андрій БІЛОУСОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 1  

до розпорядження міського голови  
від  10.06.2022  № 173-р 

 

 

Склад 

тимчасової комісії для розгляду пропозицій  щодо перейменування вулиць, 

провулків, проспектів, бульварів, площ, скверів тощо  

Кам’янської міської територіальної громади, назви яких пов’язані  

з держвавою-агресором та/або її союзниками 

 

ЩЕРБАТОВ 

Дмитро Олексійович 
- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської 

ради, голова тимчасової комісії 

КОЛІСНІЧЕНКО 

Світлана Сергіївна 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів міської 

ради, керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради, заступник голови 

тимчасової комісії 

КАРПОВА 

Альона Вячеславівна 

- головний спеціаліст відділу комунікацій 

міської ради, секретар тимчасової комісії 

АЛЕКСІЄВСЬКА 

Любов Володимирівна 

- краєзнавець (за згодою) 

БЄЛЯНІНОВА 

Альбіна Миколаївна 

- вчитель історії та правознавства 

Комунального закладу «Середня 

загальноосвітня школа №10» Кам’янської 

міської ради (за погодженням) 

БОГОМАЗ 

Костянтин Юхимович 

- завідувач кафедри соціології 

Дніпровського державного технічного 

університету, доктор історичних наук, 

професор (за погодженням) 

БУЛАНОВА 

Наталія Миколаївна 

- директор Комунального закладу «Музей 

історії міста Кам’янське» Кам’янської 

міської ради 

ГЕРАСЮТА 

Тетяна Іванівна 

- заступник директора Комунального 

закладу «Централізована бібліотечна 

система» Кам’янської міської ради  

(за погодженням) 

ЗАДОРОЖНІЙ 

Ігор Вікторович 

- начальник відділу комунікацій міської 

ради 
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ІЛЛАРІОШИНА 

Наталія Анатоліївна 

- начальник відділу культури департаменту 

з гуманітарних питань міської ради  

КУЛІНІЧ 

Галина Олександрівна 

- начальник архівного управління міської 

ради  

ЛУШПАЙ  

Ігор Михайлович 

- начальник відділу запобігання корупції  

та взаємодії з правоохоронними органами 

міської ради 

ПАНКО 

Максим Юрійович 

- начальник юридичного відділу міської 

ради 

РЕВА  

Наталія Василівна 

- директор департаменту з гуманітарних 

питань міської ради  

РОМАНЮК 

Ірина Василівна 

- завідувач сектору адресації Служби 

містобудівного кадастру управління 

містобудування та архітектури міської 

ради  

САЄНКО  

Юлія Вячеславівна 

- начальник управління містобудування та 

архітектури міської ради – головний 

архітектор міста 

САМОЙЛОВИЧ 

Олександр Олексійович 

- депутат Кам’янської міської ради  

VIII скликання, заступник голови 

громадської організації «Патріот 2015» 

(за згодою) 

 

 

 

Заступник міського голови  

з питань діяльності виконавчих  

органів міської ради, керуючий  

справами виконавчого  

комітету міської ради        Світлана КОЛІСНІЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до розпорядження міського голови 

від  10.06.2022   №173-р   

 

 

Положення 

про тимчасову комісію для розгляду пропозицій щодо перейменування 

вулиць, провулків, проспектів, бульварів, площ, скверів тощо  

Кам’янської міської територіальної громади, назви яких пов’язані  

з державою-агресором та/або її союзниками 

 

1. Загальні положення 

1.1. Тимчасову комісію для розгляду пропозицій щодо перейменування 

вулиць, провулків, проспектів, бульварів, площ, скверів тощо Кам’янської міської 

територіальної громади, назви яких пов’язані з державою-агресором та/або  

її союзниками (далі – Комісія) створено з метою сприяння вирішенню питань, 

пов’язаних з відповідністю запропонованих мешканцями Кам’янської міської 

територіальної громади нових назв вулиць культурній ідентичності українського 

народу, історії Кам’янської міської територіальної громади, регіону та країни  

в цілому. 

1.2. Комісія в діяльності керується Конституцією та законами України, 

указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами 

Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, рішеннями 

Кам’янської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями міського 

голови та цим Положенням. 

1.3. Комісія утворюється та припиняє свою діяльність шляхом видання 

розпорядження міського голови. 

2. Основні завдання 

Основними завданнями Комісії є: 

2.1. Розгляд запропонованих мешканцями Кам’янської міської 

територіальної громади нових назв вулиць на їх відповідність до вимог чинного 

законодавства України, культурній ідентичності українського народу, історії 

Кам’янської міської територіальної громади, регіону та країни в цілому. 

2.2. Надання рекомендацій щодо нових назв вулиць, провулків, проспектів, 

бульварів, площ, скверів тощо Кам’янської міської територіальної громади, назви 

яких пов’язані з державою-агресором та/або її союзниками. 

3. Права 

3.1. Комісія має право одержувати у встановленому порядку інформацію, 

необхідну для виконання покладених на неї завдань. Залучати фахівців 

підприємств, організацій (за погодженням) та наукових установ. 

3.2. У разі необхідності приймає рішення з питань, віднесених  

до її компетенції. 
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4. Організація роботи 

4.1. Комісію очолює голова. 

4.2. Організаційною формою роботи комісії є засідання, які проводяться  

за необхідністю. 

4.3. Засідання Комісії проводяться відкрито. 

4.4. Розгляд питань на засіданні Комісії відбувається за пропозиціями голови, 

заступника голови та її членів. Пропозиції надаються обґрунтованими  

та готовими для прийняття рішення. 

4.5. Повідомлення про скликання засідання Комісії, порядок денний  

та матеріали для розгляду доводиться секретарем Комісії до відома її членів  

не пізніше одного робочого дня до його початку. 

4.6. Засідання Комісії вважаються правочинними, якщо на них присутні  

більше половини її членів. 

4.7. У разі відсутності на засіданні голови Комісії його повноваження виконує 

його заступник. 

4.8. Рішення Комісії, прийняті на засіданні, оформляються протоколом, який 

підписується головуючим на засіданні та секретарем Комісії. 

4.9. Рішення з питань, що розглядаються на засіданні Комісії, приймаються 

більшістю голосів присутніх на засіданні. За умови рівного розподілу голосів 

голос голови є вирішальним. 

4.10. Члени Комісії, які не підтримують рішення, можуть викласти  

в письмовій формі зауваження і пропозиції, які додаються до протоколу засідання. 

4.11. Рішення Комісії носять рекомендаційний характер. 

5. Прикінцеві положення 

5.1. Голова комісії організовує роботу комісії, визначає дату, час і місце 

проведення його засідання, скликає засідання та головує на них, визначає перелік 

питань, що вносяться на засідання, та формує порядок денний засідання. 

5.2. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні комісії та протоколів 

засідань забезпечує секретар комісії. 

5.3. Впорядкування діяльності комісії забезпечує відділ комунікацій міської 

ради з урахуванням вимог Регламенту виконавчих органів Кам’янської міської 

ради. 

 

Заступник міського голови 

з питань діяльності виконавчих  

органів міської ради, керуючий  

справами виконавчого  

комітету міської ради          Світлана КОЛІСНІЧЕНКО 

 


