
 
РУСЬКОПОЛЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

від 29.06.2021 № 136 

с. Руська Поляна 
 

Про затвердження складу історико- 

топонімічної комісії при виконавчому  

комітеті Руськополянської сільської ради  

та її Положення 

 

Відповідно до пункту 1 статті 37, статей 40, 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» виконавчий комітет Руськополянської сільської ради 
 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити склад історико-топонімічної комісії при виконавчому комітеті 

Руськополянської сільської ради (додаток 1). 

2. Затвердити Положення про історико-топонімічну комісію при виконавчому 

комітеті Руськополянської сільської ради (додаток 2). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пашкевич Ю. А.  

 

 

Сільський голова                                                   Олег ГРИЦЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 

          Додаток 1  

                                                                               до рішення виконавчого комітету 

                                                   від 29.06.2021 № 136  

     

  

С К Л А Д 

історико-топонімічної комісії 

при виконавчому комітеті Руськополянської сільської ради 

 

 Голова комісії: 

Пашкевич Юлія Андріївна 

  

 

 

 

Секретар комісії:  

 

-   голова комісії,    

 заступник сільського  

 голови з питань 

 діяльності виконавчих 

 органів ради 

 

 

Швед Ірина Вікторівна  - спеціаліст I категорії відділу інформаційно-

організаційної роботи Виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради 

 

 

Члени комісії: 

Кривошея Олександр 

Іванович 

- староста с. Дубіївка; 

Болотюк Валентина 

Григорівна 

- начальник відділу містобудування, архітектури, 

земельних відносин, комунальної власності 

житлово-комунального господарства Виконавчого 

комітету Руськополянської сільської ради; 

 

 

Чередніченко Вікторія 

Вікторівна  

 

- начальник  юридичного  відділу Виконавчого 

комітету Руськополянської сільської ради;   

 

 

Малюта Антоніна Іванівна 

Нечипоренко Оксана 

Олексіївна 

- депутат Руськополянської сільської ради; 

- начальник відділу освіти, культури, туризму, 

молоді, спорту виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради; 

Пономаренко Антоніна 

Вікторівна  

- вчитель історії та правознавства Руськополянської 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 1; 

Ненада Микола Миколайович - почесний житель с. Руська Поляна;  



Іщенко Жанна Михайлівна - художній керівник Комунального закладу 

«Центр культури та дозвілля  

- Руськополянскої сільської ради»; 

Усенко Тамара 

Олександрівна 

- бібліотекар;  

 

 

Корженевська Світлана 

Миколаївна 

- бібліотекар; 

 

 

Максімова Лариса Сергіївна - вчитель історії Геронимівського ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів; 

 

 

   

  

   

  

   

   

   

   

   

Сільський голова                                          

 

                                        Олег ГРИЦЕНКО  

   

  
  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

від 29.06.2021 № 136 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про історико-топонімічну комісію при виконавчому комітеті 

Руськополянської сільської ради 

1. Загальні положення 

1.1. Історико-топонімічна комісія при виконавчому комітеті Руськополянської 

сільської ради (далі – Комісія) є консультативно-дорадчим органом, створеним для 

сприяння вирішенню питань, пов’язаних з топонімічними об’єктами, 

розташованими на території Руськополянської сільської територіальної громади, 

увічненням пам’яті видатних осіб і подій та суміжних питань. 

1.2. Положення про Комісію та її склад затверджується рішенням виконавчого 

комітету  Руськополянської сільської ради 



1.3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, 

іншими нормативно-правовими актами України, Указами та розпорядженнями 

Президента України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями 

сільського голови, рішеннями Руськополянської сільської ради, її виконавчого 

комітету та цим Положенням. 

1.4. Робота Комісії проводиться гласно. У засіданнях Комісії за запрошенням 

можуть брати участь представники громади. 

1.5. Рішення Комісії носять рекомендаційний характер. 

1.6. Щопівроку Комісія надає звіт сільському голові про проведену роботу. 

 

2. Основними завданнями Комісії є: 

2.1. Розгляд звернень фізичних та юридичних осіб, громадських організацій щодо 

питань, пов’язаних з найменуванням або перейменуванням вулиць, провулків, 

проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на 

території Руськополянської сільської територіальної громади , увічненням пам’яті 

видатних особистостей та історичних подій шляхом встановлення пам’ятників, 

пам’ятних знаків, меморіальних дошок тощо. 

2.2. Підготовка матеріалів, пропозицій та надання рекомендацій для розгляду та 

прийняття Руськополянською сільською радою рішень щодо найменування 

(перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та 

інших споруд, розташованих на території Руськополянської сільської територіальної 

громади. 

2.3. Надання рекомендацій та пропозицій щодо адреси встановлення, затвердження 

текстів меморіальних знаків, дошок та пам’ятних знаків. 

 

 

 

3. Склад Комісії 

3.1. Склад Комісії затверджується рішенням виконавчого комітету 

Руськополянської сільської ради. 

3.2. Комісію очолює голова. 

3.3. До складу Комісії включаються представники виконавчих органів 

Руськополянської сільської ради, органів державної влади, депутати 

Руськополянської сільської ради , науковці – фахівці в галузі історії, археології, 

етнографії, географії, мистецтвознавці, літератори та журналісти, архітектори та 

інженери, історики, архітектори, представники громадськості та інші особи за 

згодою. 

3.4. Кандидатури для включення до складу Комісії можуть бути запропоновані 

установами та громадськими організаціями, діяльність яких пов’язана з 

дослідженням пам’яток історії та культури, за погодженням з головою Комісії. 

 

4. Права Комісії 

4.1. Комісія має право: 



- брати участь у розгляді питань, які належать до її компетенції, готувати пропозиції 

для їхнього розгляду на засіданнях виконавчого комітету Руськополянської 

сільської ради; 

- робити запити та отримувати необхідну інформацію з питань своєї компетенції від 

державних органів, органів місцевого самоврядування, інших організацій, 

посадових осіб і громадян; 

- заслуховувати представників установ та організацій згідно з питаннями, які 

належать до компетенції Комісії; 

- залучати провідних фахівців для вирішення питань, пов’язаних з діяльністю 

Комісії. 

 

5. Організація та забезпечення діяльності Комісії 

5.1. Основною формою роботи Комісії є засідання, які скликаються її головою, а у 

разі його відсутності – заступником голови Комісії. 

5.2. Засідання Комісії проводяться у разі необхідності, але не менш одного разу у 

три місяці. 

5.3. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини 

членів від її загального складу. 

5.4. Засідання Комісії веде голова, у разі його відсутності – заступник голови. У разі 

відсутності на засіданні голови Комісії, його заступника та/або секретаря Комісія 

може обрати шляхом голосування головуючого та секретаря засідання з числа 

присутніх членів. 

5.5. Організацію засідань Комісії, підготовку матеріалів для розгляду на її 

засіданнях, попереднє ознайомлення членів Комісії з матеріалами, що вносяться на 

її обговорення, здійснює секретар Комісії. 

5.6. Під час засідання Комісії ведеться протокол, який оформлюється секретарем 

Комісії та підписується секретарем та головою Комісії (головуючим на засіданні). 

5.7. Рішення Комісії з питань, віднесених до її повноважень, приймаються простою 

більшістю голосів від загального складу присутніх на відповідному засіданні членів 

Комісії. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комісії (головуючого на 

засіданні) є вирішальним. Рішення Комісії заносяться до протоколу та окремим 

документом не оформлюються. 

5.8. Член Комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти 

письмово свою окрему думку, що додається до протоколу засідання. 

5.9. Припинення діяльності Комісії здійснюється на підставі рішення виконавчого 

комітету Руськополянської сільської ради. 

 

 

Сільський голова                                              Олег ГРИЦЕНКО 

            

 


