
 
від 21.02.13     №  н/446                                                 
на   лист б/н  від    05.02.2013 
 
 
 

На Ваше запитання від 05.02.2013 щодо встановлення меморіальної дошки 
на честь заслуженого вчителя України Дідковського В.Л. на будівлі 
загальноосвітньої школи № 7 та присвоєння школі його імені повідомляємо, що 
питання  розглянуто на засіданні комісії виконавчого комітету з питань 
топоніміки та охорони культурної спадщини, яке відбулося 04.12.12. 
 Витяг з протоколу засідання комісії на 2-х аркушах додається. 
 
 
 
Заступник міського голови       В.А.Костюк 
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П Р О Т О К О Л  №  3 
засідання комісії з питань топоніміки та охорони культурної спадщини 

 
4 грудня 2012 року                     м. Новоград-Волинський 

 
Присутні:  Костюк В.А.  – заступник міського голови, голова комісії; Ващук Є.В. 
– інженер відділу культури міської ради, секретар комісії; члени комісії: Боровик 
А.П., Гамма Л.П., Вітренко В.В., Гончарук Л.М., Жовтюк О.М., Куценко С.В., 
Наумець Л.Д., Чачина С.В., Лень В.О.  
Відсутні з поважних причин: Ваховський В.С., Гарбовський О.С., Куриленко Р.С.  

Порядок денний: 
1. Розгляд листів директора ЗОШ № 7 Овдіюка В.І. від 19.10.12 та 

краєзнавця Вітренка В.В. від 12.11.12 щодо встановлення меморіальної дошки на 
честь заслуженого вчителя України Дідковського В.Л. на приміщенні ЗОШ № 7. 
Розгляд колективного листа колишніх учнів Дідковського В.Л. про присвоєння 
школі № 7 імені Дідковського В.Л. 

2. Розгляд листа краєзнавця Вітренка В.В. від 27.08.12 щодо встановлення 
меморіальної дошки на приміщенні залізничної станції «Новоград-Волинський-1» 
на честь Петлюри С.В. 

1. Слухали: Костюка В.А., який повідомив, що міський голова, на розгляд 
якого надійшли листи від директора ЗОШ № 7 та краєзнавця Вітренка В.В. з 
однаковою пропозицією про відкриття меморіальної дошки на честь вчителя 
Дідковського Володимира Леонідовича, який 56 років життя віддав справі 
навчання дітей у школі № 7. Дошка буде виготовлена на спонсорські кошти. 

Виступили: Вітренко В.В., який розповів про життєвий шлях Дідковського 
В.Л., про те, що він був Почесним громадянином міста, кавалером ордена 
«Звягель» та мав почесне звання «Заслужений вчитель України». В місті немає 
жодної людини, яка б не знала вчителя Дідковського В.Л. та не поважала його 
талант педагога, вчителя і вихователя. 

Гамма Л.П. додала, що Дідковський В.Л. це легендарна особистість, він був 
не тільки вчителем, але й якійсь час – директором міського Палацу культури, 
тому вся культура проголосує обома руками «за» і за меморіальну дошку і за 
найменування школи.  

Боровик А.П. зауважив, що присвоєння імені веде за собою зміну печатки, 
установчих документів, тому потрібно, щоб адміністрація школи це знала. 

Чачина С.В. зауважила, що це потребує коштів.  
Ващук Є.В. повідомила, що діє Закон України «Про присвоєння юридичним 

особам та об’єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних 
та святкових дат, назв і дат історичних подій», який регламентує наступні 
положення: 
1. Юридичні особи, яким присвоєні імена фізичних осіб, ювілейні та святкові 
дати, назви і дати історичних подій, зобов’язані забезпечити внесення відповідних 
змін в установчі документи та провести державну реєстрацію цих змін відповідно 
до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - 
підприємців" 



2. Імена фізичних осіб, ювілейні та святкові дати, назви і дати історичних подій 
присвоюються юридичним особам та об’єктам права власності лише після 
проведення громадського обговорення та за згодою відповідного трудового 
колективу. 
3. До подання про присвоєння юридичній особі або об’єкту права власності імені 
фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і дати історичної події також 
додаються: 
- інформаційна довідка про фізичну особу, ім’я якої пропонується присвоїти, 
ювілейну, святкову чи історичну дату або назву історичної події, що 
пропонується присвоїти юридичній особі або об’єкту права власності;  
- розрахунки та кошторис витрат, пов’язаних з присвоєнням юридичній особі або 
об’єкту права власності імені фізичної особи, ювілейної та святкової дати, назви і 
дати історичної події; 
- узагальнені зауваження і пропозиції, що надійшли під час громадського 
обговорення. 
4. У разі якщо у фізичної особи, ім’я якої пропонується присвоїти юридичній 
особі або об’єкту права власності, є родичі (діти, вдова, вдівець, а якщо їх немає - 
батьки, рідні брати та сестри), додається також їх письмова згода на присвоєння 
імені. 
 Гамма Л.П. запропонувала ознайомити адміністрацію школи з умовами 
присвоєння школі імені Дідковського В.Л. згідно з чинним законодавством, в 
тому числі з постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.12 № 989, якою 
затверджено  «Порядок проведення громадського обговорення під час розгляду 
питань про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності, які за 
ними закріплені, об’єктам права власності, які належать фізичним особам, імен 
(псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних 
подій».  

Зауважила, що в заявах Овдіюка В.І. та Вітренка В.В. не надано тексту, який 
має бути написаний на дошці.  

Костюк В.А. запропонував встановити меморіальну дошку Дідковському 
В.Л. з текстом, який запропонують заявники, на приміщенні школи № 7 в 
річницю смерті вчителя – в жовтні 2013 року;  щодо присвоєння школі його імені 
– повернуться до цього питання після громадського обговорення згідно з чинним 
законодавством та оформлення відповідних документів. 

Пропозиція не зустріла заперечень. 
Вирішили:  внести на розгляд виконавчого комітету міської ради 

пропозицію про встановлення меморіальної дошки на честь Дідковського В.Л. з 
текстом, який запропонують заявники Овдіюк В.І. та Вітренко В.В. та відкрити 
дошку в річницю його смерті – в жовтні 2013 року. Запропонувати директору 
ЗОШ № 7 Овдіюку В.І. провести громадське обговорення та оформити відповідні 
документи щодо присвоєння школі імені Дідковського В.Л.  

2. Слухали: Костюка В.А., який повідомив про пропозицію краєзнавця 
Вітренка В.В. про встановлення пам’ятної дошки на приміщенні залізничної 
станції «Новоград-Волинський-1» Петлюрі С.В., який мотивує свою пропозицію 
тим, що Петлюра С.В. на початку 1920-х років тричі бував на залізничній станції 



м. Новограда-Волинського. 
 Виступили: Боровик А.П. висловив думку, що навряд чи є подією для 
Новограда-Волинського, що Петлюра С.В. декілька разів проїжджав залізницею 
повз місто. Протягом 1918-19 років він об’ їздив всю Україну, але це не є подією 
для встановлення меморіальних дошок на кожній з залізничних станцій. 

Гончарук Л.М. зауважила, що будинок залізничної станції не є 
комунальною власністю, і міська влада не має повноважень щодо прийняття 
рішення про встановлення на ньому пам’ятної дошки. Заявнику потрібно було 
звернутися до керівництва залізниці.  
 Костюк В.А. запропонував відхилити пропозицію Вітренка В.В. як 
недостатньо мотивовану. 
 Пропозиція не викликали заперечень у решти комісії.   
Голосували:  “за” – 10, “проти” – нема, “утримався” – нема. 

Вирішили: відхилити пропозицію Вітренка В.В. щодо встановлення 
пам’ятної дошки Петлюрі С.В. на приміщенні залізничного вокзалу як 
недостатньо мотивовану. 
 
 
Голова комісії         В.А.Костюк 
 
Секретар комісії         Є.В.Ващук 

 
  
  

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


