
 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

 

10 травня 2022 року  м. Корюківка № 42       

 

Про створення комісії з питань  

перейменування об’єктів топоніміки  

на території населених пунктів  

Корюківської міської територіальної громади 

 Відповідно до рішення виконавчого комітету Корюківської міської ради 

від 10.05.2022 р. № 131 «Про ініціювання перейменування об’єктів топоніміки 

на території населених пунктів Корюківської міської територіальної громади», 

п. 3.1.Порядку найменування та перейменування вулиць, провулків, майданів, 

скверів та інших об’єктів на території населених пунктів Корюківської міської 

ради, затвердженого рішенням двадцять четвертої сесії Корюківської міської 

ради сьомого скликання від 30 травня 2019 року № 9-24/VII, керуючись ст.42 

Закону України «Про місцевого самоврядування в Україні: 

 

1. Створити комісію з перейменування об’єктів топоніміки на території 

населених пунктів Корюківської міської територіальної громади в наступному 

складі: 

АХМЕДОВ Ратан 

Ратанович 

міський голова – голова комісії; 

САВЧЕНКО Олександр 

Миколайович 

перший заступник міського голови – заступник 

голови комісії 

БАБИЧ Вікторія 

Сергіївна 

начальник юридичного відділу – державний 

реєстратор виконавчого апарату міської ради – 

секретар комісії. 

  Члени комісії: 

ПЛЮЩ Анастасія 

Вікторівна 

секретар міської ради; 

 

ЛИХОТИНСЬКА Лілія 

Анатоліївна 

начальник відділу архітектури, містобудування та 

житлово-комунального господарства Корюківської 

міської ради – головний архітектор; 

НЕРУШ Вікторія начальник відділу забезпечення взаємодії з 



Валентинівна 
 

 

органами місцевого самоврядування та 

гуманітарної політики Корюківської районної 

військової адміністрації (за згодою); 

БАБИЧ Людмила 

Олексіївна 

директор Корюківського історичного музею 

Корюківської міської ради; 

ЛЯХ Олександр 

Володимирович 

вчитель історії Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 

Корюківської міської ради (за згодою); 

КОЛОБАШКІНА 

Наталія Миколаївна 

депутат Корюківської міської ради восьмого 

скликання, громадський діяч; 

МИЛЕЙКО Сергій 

Олександрович 

депутат Корюківської міської ради восьмого 

скликання, голова громадської організації 

«Корюківська спілка воїнів – учасників АТО»; 

 староста старостинського округу, в якому 

здійснюється перейменування. 

 

2. У своїй діяльності комісії з перейменування об’єктів топоніміки на 

території населених пунктів Корюківської міської територіальної громади 

керуватися Порядком найменування та перейменування вулиць, провулків, 

майданів, скверів та інших об’єктів на території населених пунктів 

Корюківської міської ради та чинним законодавством. 

 

3.Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

Перший заступник  

міського голови       Олександр САВЧЕНКО  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


