
 

 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

__09 червня 2022_ року                    м. Старокостянтинів                      № __154/2022-р__ 

 

 

Про створення робочої групи для 

напрацювання пропозицій щодо 

заходів з питань дерусифікації 

назв       географічних       об’єктів 

населених пунктів та об’єктів топоніміки 

 

 

З метою напрацювання пропозицій щодо заходів з питань дерусифікації 

назв географічних об’єктів населених пунктів та об’єктів топоніміки, що 

знаходяться на території Старокостянтинівської міської територіальної 

громади, відповідно до листа Хмельницької обласної військової адміністрації, 

який зареєстрований у виконавчому комітеті міської ради 09 травня 2022 року 

за № 63/2084-32/2022, керуючись Законом України «Про засудження 

комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних 

режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», статтею 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:  

 

1. Утворити робочу групу для напрацювання пропозицій щодо заходів з 

питань дерусифікації назв географічних об’єктів населених пунктів та об’єктів 

топоніміки на території Старокостянтинівської міської територіальної громади 

у складі: 

 

СТЕПАНИШИН  

Олександр Дмитрович 

- секретар Старокостянтинівської міської 

ради, голова робочої  групи; 

 

БОГАЧУК 

Володимир Васильович 

 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів 

Старокостянтинівської міської ради, 

заступник голови робочої групи; 

 

ШУМОВА 

Раїса Петрівна 

- заступник начальника управління 

культурної політики і ресурсів 

виконавчого комітету міської ради, 

секретар робочої групи; 
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АНДРІЙЧУК  

Ольга Петрівна 

- начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету міської ради; 

 

БОНДАР 

Любов Степанівна 

- начальник управління охорони здоров’я 

та медичного забезпечення виконавчого 

комітету міської ради, депутат 

Старокостянтинівської міської                     

ради; 

   

ГАВРИЛЮК  

Світлана Олексіївна 

 

- начальник служби містобудівного 

кадастру управління містобудування, 

архітектури та капітального              

будівництва виконавчого комітету міської 

ради; 

 

ЖМУРКО 

Сергій Петрович 

 

- голова громадської організації 

«Учасники АТО міста Старокостянтинова», 

депутат Старокостянтинівської міської 

ради (за згодою); 

 

КОШУБА 

Віктор Тихонович 

 

- викладач комунального освітнього 

закладу у галузі культури мистецька школа 

«Старокостянтинівська міська художня 

школа» Старокостянтинівської міської ради 

(за згодою); 

 

ОСТАПЮК  

Сергій Степанович 

 

- заступник начальника управління 

містобудування, архітектури та 

капітального будівництва виконавчого 

комітету міської ради; 

 

ПОЛІЩУК  

Дмитро Анатолійович 

 

- начальник відділу внутрішньої політики 

виконавчого комітету міської ради; 

 

СКРИЖЕВСЬКА 

Тетяна Михайлівна 

 

- краєзнавець, вчитель історії, директор 

Старокостянтинівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 8 (за згодою); 

 

ШАБЕЛЬНИК 

Наталія Іванівна 

- керуючий справами виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської 

ради. 
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2. Робочій групі напрацювати пропозиції щодо дерусифікації назв 

географічних об’єктів, населених пунктів, об’єктів топоніміки, що знаходяться 

на території Старокостянтинівської міської територіальної громади та винести 

їх на розгляд сесії міської ради. 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря 

Старокостянтинівської міської ради Олександра СТЕПАНИШИНА.  

 

 

 

 

Міський голова                           підпис                             Микола МЕЛЬНИЧУК 


