
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

29.03.2022 № 53 

 

Про робочу групу по підготовці пропозицій щодо перейменування вулиць, 

провулків у м.Пирятин та сільських населених пунктах Пирятинської міської 

територіальної громади 

 

Відповідно до статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Закону України „Про засудження комуністичного та націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їхньої символіки“, враховуючи рекомендації Українського 

інституту національної пам’яті, наявність на території Пирятинської міської 

територіальної громади об’єктів топоніміки, що названі на честь російських 

діячів, в зв’язку з визнанням Російської Федерації державою-агресором, з 

метою підготовки пропозицій по перейменуванню вулиць, провулків на 

території Пирятинської громади: 

1. Утворити робочу групу по підготовці пропозицій щодо 

перейменування вулиць, провулків міста Пирятина та сільських населених 

пунктів Пирятинської міської територіальної громади (далі – Робоча група) 

затвердити її склад (додається). 

2. Робочій групі: 

1) підготувати напрацювання щодо перейменування вулиць та 

провулків; 

2)     провести громадські слухання; 

3) підготувати пропозиції щодо перейменування об’єктів  топоніміки 

для розгляду їх на засіданні постійних комісій та сесії міської ради. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Мельниченка М.В. 

 

 

 

Міський голова Андрій СІМОНОВ  

 

 

 

 

 

 



  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження 

міського голови 

29.03.2022 № 53 

 

Склад 

робочої групи по підготовці пропозицій щодо перейменування  

вулиць, провулків у м.Пирятин та сільських населених пунктах  

Пирятинської міської територіальної громади  

 

Мельниченко 

Михайло Володимирович 
- заступник міського голови з питань  

діяльності виконкому міської ради, голова 

Робочої групи 

 

Коваленко 

Тамара Василівна 
- заступник міського голови з питань  

діяльності виконкому міської ради, 

заступник голови Робочої групи 

 

Нічик  

Світлана Володимирівна  

- спеціаліст 2 категорії відділу 

містобудування та архітектури міської 

ради, секретар Робочої групи 

 

члени Робочої групи: 

 

Головко 

Ігор Васильович 
- вчитель історії Пирятинського ліцею (за 

згодою) 

 

Гуленко  

Олена Ігорівна 
- завідувач сектором туризму та охорони 

культурної спадщини Управління культури, 

туризму та охорони культурної спадщини 

Пирятинської міської ради 

 

Зергані 

Марина Ігорівна 
- начальник відділу містобудування та 

архітектури міської ради, головний 

архітектор міста 

 

Квач 

Валерій Володимирович 
- член Пирятинського історико-краєзнавчого 

товариства (за згодою) 

 

Козін 

Ірина Іванівна 

 

- 

 

керуючий справами виконкому міської ради 

  

 

Крагель 

Валентина Миколаївна 
- голова громадської організації „Агенція 

розвитку Пирятинщини“, волонтер 



  

Кудрявцев 

Олександр Олександрович 

 

Купріян 

Наталія Геннадіївна 

- 

 

 

- 

головний спеціаліст юридичного відділу 

виконкому міської ради  

 

 директор Пирятинського краєзнавчого 

музею (за згодою) 

   

Німець 

Світлана Володимирівна 

- голова відокремленого підрозділу 

громадської організації „Всесвітня 

патріотична асоціація Калина, Лубенський 

район, „Вірні назавжди“, волонтер 

 

Рудковський 

Олександр Анатолійович 
- голова Пирятинського історико-

краєзнавчого товариства (за згодою) 

 

Скорик 

Віктор Іванович 
- член виконкому міської ради 

 

 

Шикеринець 

Ігор Станіславович 

 

- депутат міської ради 

 

 

Керуючий справами  

виконкому міської ради Ірина КОЗІН 


