
Додаток 
до розпорядження голови 
обласної державної адміністрації
10.03.2016  № 169

СКЛАД
робочої групи з перейменування в області вулиць, провулків, проїздів, проспектів,

площ, майданів, набережних, мостів, скверів, бульварів тощо, назви яких містять
символіку комуністичного тоталітарного режиму

Січова 
Валентина Іванівна 

- перший  заступник  голови  обласної  державної
адміністрації, керівник робочої групи

Гавриш
Павло Олександрович

-  заступник  директора  Департаменту  з  питань
внутрішньої  та  інформаційної  політики  обласної
державної  адміністрації,  начальник  управління
внутрішньополітичної  діяльності,  заступник
керівника робочої групи

Дмитрієв
Олексій Маратович

- головний  спеціаліст  відділу  комунікацій  з
громадськістю, з питань релігій та національностей
управління  внутрішньополітичної  діяльності
Департаменту  з  питань  внутрішньої  та
інформаційної  політики  обласної  державної
адміністрації, секретар робочої групи 

Члени робочої групи:

Андрєєв
Віталій Миколайович

- професор, завідувач кафедри всесвітньої історії та
історіографії  Херсонського  державного
університету, доктор історичних наук (за згодою)

Водотика 
Сергій Григорович

-  професор  кафедри  історії  України  та  методики
викладання Херсонського державного університету,
доктор історичних наук, професор (за згодою)

Вдовиченко
Євген Володимирович 

- кандидат  історичних  наук,  доцент  державного
вищого  навчального  закладу  «Херсонський
державний аграрний університет» (за згодою)

Гасанов 
Роман Алікрамович

- начальник  Головного  територіального  управління
юстиції у Херсонській області (за згодою)

Гурківський 
Валерій Васильович

- голова Громадської  ради при обласній державній
адміністрації (за згодою)

Дяченко
Сергій Андрійович

-  краєзнавець,  дійсний  член  Українського
національного комітету Міжнародної ради пам’яток
і видатних місць (за згодою)

Думинська 
Світлана Віталіївна

- начальник управління культури обласної державної
адміністрації 



Загороднюк 
Василь Степанович

- голова  обласної  організації  Національної  спілки
письменників України (за згодою)

Лебідь 
Віктор Олександрович

- директор державного архіву області 

Лопушинський
Іван Петрович

-  академік  Української  академії  акмеології,  доктор
наук  з  державного  управління,  кандидат
педагогічних наук, професор, заслужений працівник
освіти  України,  завідувач  кафедри  державного
управління  та  місцевого  самоврядування
Херсонського  національного  технічного
університету (за згодою)

Манікін 
Дмитро Сергійович

-  начальник  юридичного  управління  апарату
обласної державної адміністрації

Мошнягул
Олександр Дмитрович

-  голова  Громадської  ради  при  Херсонському
міському голові (за згодою)

Найдьонов
Олександр Григорович

-  докторант  Інституту  вищої  освіти  Національної
академії педагогічних наук України (за згодою)

Оленковський
Микола Петрович

-  кандидат  історичних  наук,  лауреат  премії
ім. Вікентія Хвойки (за згодою)

Плекан
Богдан Сидорович

- власний кореспондент Херсонської обласної газети
«Поштовий  вісник»,  член  Спілки  журналістів
України (за згодою)
 

Степаненко 
Олександр Олександрович 

-  архітектор,  художник,  заступник  голови
Херсонської  обласної  організації  Національної
спілки архітекторів України (за згодою)

Цибуленко 
Геннадій Володимирович

- кандидат історичних наук, доцент кафедри історії
України  та  методики  викладання  Херсонського
державного університету (за згодою)

Перший заступник голови 
обласної державної адміністрації                                        В.І.Січова 


