
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 
Виконавчий комітет 

 

Розпорядження 
 

Від  10 лютого  2016 року             №27 
 

м. Знам`янка 
 

Про створення міської робочої групи 

з реалізації положень  Закону України 

«Про засудження комуністичного та 

націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їхньої символіки» 

та затвердження її персонального складу 
 

На виконання положень Закону України «Про засудження комуністичного та 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону 

пропаганди їхньої символіки», відповідно до ст. 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,: 

 

1. Створити міську робочу групу з реалізації положень Закону України «Про засудження 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в 

Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» (далі міська робоча група) та 

затвердити її персональний склад згідно з додатком. 

2. Покласти на міську робочу групу повноваження з вивчення питання та підготовки 

матеріалів і пропозицій перейменування вулиць, провулків у назвах яких використані 

імена або псевдоніми осіб, які обіймали керівні посади в комуністичній партії, вищих 

органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних 

радянських республік, працювали в радянських органах державної безпеки, а також 

назви СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік та 

похідні від них, назви, пов’язані з діяльністю комуністичної партії (включаючи партійні 

з’їзди), річницями Жовтневого перевороту 25 жовтня (7 листопада) 1917 року, 

встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-

територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України 

у XX столітті (крім назв, пов’язаних з опором та вигнанням нацистських окупантів з 

України або з розвитком української науки та культури). 

3. Залучити до участі у засіданні міської робочої групи представників органів 

самоорганізації населення (за згодою). 

4. Відділу по обслуговуванню міської ради (нач. Н. Брунцвік) здійснити організаційні 

заходи щодо залучення представників органів самоорганізації населення до участі у 

міській робочій групі 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря Знам’янської міської 

ради Клименко Н. М. 

 

 

 

Міський голова     С. Філіпенко 

 

 



Додаток  

до розпорядження міського голови 

від   10  лютого   2016  року № 27 

 

Склад міської робочої групи з реалізації положень Закону України 

«Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» 

 

Голова робочої групи 

Клименко Наталія Миколаївна – секретар міської ради 

Секретар робочої групи 

Брунцвік Наталія Василівна – начальник відділу по обслуговуванню ради 

Члени робочої групи 

Загородня Валентина Григорівна – перший заступник міського голови 
 

Ратушна Ірина Олександрівна – керуюча справами виконавчого комітету  
 

Бабаєва Світлана Миколаївна – начальник відділ культури та туризму 
 

Голова Людмила Олексіївна – керівник КП «БТІ» 
 

Грекова Людмила Анатоліївна – начальник відділу освіти 
 

Грицюк Алла Анатоліївна – начальник відділу земельних питань 
 

Данільченко Юрій Володимирович – начальник юридичного відділу 
 

Зайченко Олена Анатоліївна – начальник організаційного відділу  
 

Заруцький Андрій Анатолійович – начальник відділу архітектури та містобудування 
 

Кліпацький Сергій Вікторович – голова постійної комісії з питань споживчого ринку, 

підприємництва та правової політики, депутат міської ради, директор ТОВ «Геоїд» (за 

згодою) 
 

Коленченко Надія Іванівна – секретар постійної комісії з питань депутатської діяльності, 

регламенту, етики та гласності, депутат Знам’янської міської ради, головний редактор 

газети «Знам’янські вісті» (за згодою) 
 

Кузін Олег Миколайович – голова постійної комісії з питань землекористування та 

будівництва (за згодою) 
 

Лаптєва Любов Олександрівна – начальник управління містобудування архітектури та 

житлово-комунального господарства 
 

Мацко Володимир Васильович – голова постійної комісії з питань охорони здоров’я та 

соціального захисту населення, депутат Знам’янської міської ради (за згодою) 
 

Семиніна Людмила Іванівна - голова постійної комісії з питань депутатської діяльності, 

регламенту, етики та гласності, депутат міської ради (за згодою) 
 

Сопільняк Юрій Михайлович – голова постійної комісії з питань освіти, культури, молоді 

та спорту, депутат Знам’янської міської ради, директор НВК «Знам’янської ЗШ І-ІІІ ст. № 2 

- ліцей» (за згодою) 
 

Терновий Микола Макарович – голова постійної комісії з питань бюджету та економічного 

розвитку міста (за згодою)  
 

Філіпова Світлана Миколаївна – голова громадської ради при виконавчому комітеті 

Знам’янської міської ради, вчитель НВК «Знам’янської ЗШ І-ІІІ ст. № 2 - ліцей» 

 

 

Керуюча справами      І. Ратушна 

 


