
 
                                                        

 
ДИКАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
17 лютого 2023 року             № 39 
 
Про внесення змін до рішення виконавчого 
комітету Диканської селищної ради від 10 
жовтня 2022 року № 300 «Про створення 
топонімічної комісії щодо визначення назв 
вулиць, провулків, площ, парків та інших 
об’єктів топоніміки на території Диканської 
селищної ради Полтавського району Полтавської 
області» 
 
 

Керуючись п. 1 ч. 1 ст. 37 Закону  України «Про місцеве 
самоврядування  в Україні», у зв’язку із кадровими змінами: 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИРІШИВ:  

 
 1. Викласти додаток 2 до рішення виконавчого комітету Диканської 
селищної ради від  10 жовтня 2022 року № 300 «Про створення топонімічної 
комісії щодо визначення назв вулиць, провулків, площ, парків та інших об’єктів 
топоніміки на території Диканської селищної ради Полтавського району 
Полтавської області» в новій редакції (додається) 
 
 
 
 
Секретар селищної ради                                                                 Вячеслав ЛОЗА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
    Додаток 2  
    до рішення виконавчого комітету 
    Диканської селищної ради 
    від 17 лютого 2023 року № 39 

 
 

Склад 
топонімічної комісії щодо визначення назв вулиць, провулків, площ, парків 

та інших об`єктів топоніміки на території Диканської селищної ради 
Полтавського району, Полтавської області 

 
Зв’ягольський Володимир Панасович –  начальник Диканського комбінату 
комунальних підприємств, депутат  Диканської селищної ради, голова 
комісії; 
Близнюк Оксана Олександрівна – керуючий справами (секретар) виконавчого 
комітету Диканської селищної ради, заступник голови комісії; 
Звагольська Наталія Миколаївна – начальник відділу містобудування, 
архітектури та житлово-комунального господарства Диканської селищної 
ради, секретар комісії. 
 

Члени комісії: 
Головін Геннадій Анатолійович – директор ТОВ «Інтерагросервіс», член 
виконавчого комітету Диканської селищної ради; 
Горобець Людмила Анатоліївна – приватний підприємець, член виконавчого 
комітету Диканської селищної ради; 
Золотайко Галина Іванівна – старший науковий співробітник Диканського 
краєзнавчого музею ім. Д.М.Гармаша (за згодою); 
Кальник Людмила Іванівна – заступник директора опорного закладу 
«Диканська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Диканської селищної ради 
Полтавського району Полтавської області», член виконавчого комітету 
Диканської селищної ради; 
Кутова Ольга Володимирівна – начальник Центру надання адміністративних 
послуг Диканської селищної ради; 
Щербань Анатолій Леонідович – доктор культурології, кандидат історичних 
наук, завідувач кафедри історії, музеєзнавства та пам’яткознавства 
Харківської державної академії культури (за згодою); 
Староста відповідного старостинського округу. 
 
 
Начальник відділу містобудування,  
архітектури та житлово-комунального  
господарства Диканської селищної ради   Наталія ЗВАГОЛЬСКА 
 


