
РІШЕННЯ 

Науково-методичної ради Шевченківського національного заповідника 

від 28 січня 2022 року протокол №2 

 

СЛУХАЛИ: 

Про порядок денний науково-методичної ради 

ВИСТУПИЛИ: 

Коваленко В.М., в.о. генерального директора, кандидат педагогічних наук 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 7 осіб; проти – немає; утримались – немає. 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити запропонований порядок денний науково-методичної ради  

 
 
СЛУХАЛИ: 

1. Про ініціювання перед Канівською міською радою питання щодо 

присвоєння юридичним особам та об'єктам міського підпорядкування імен 

фізичних осіб: героя України Олекси Гірника та учасника АТО Анатолія 

Чупилки. 
 
ВИСТУПИЛИ: 

Коваленко В.М., в.о. генерального директора, кандидат педагогічних наук 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 7 осіб; проти – немає; утримались – немає. 
УХВАЛИЛИ: 

1.1. Звернутись до Канівського міського голови з клопотанням колективу 
Шевченківського національного заповідника щодо найменування однієї з вулиць 
Канева ім’ям Героя України Олекси Гірника. 

 
ВИСТУПИЛИ: 
Ісаєва О.М., старший науковий співробітник науково-дослідного відділу 

історико-краєзнавчих досліджень; Дзима В.В., завідувач науково-дослідного 

відділу охорони пам’яток історії, культури і природи; Авраменко В.П., завідувач 
сектору «Історія Шевченкової могили» відділу наукових досліджень; Сокур Л.А., 

учений секретар, кандидат історичних наук 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 7 осіб; проти – немає; утримались – немає. 
УХВАЛИЛИ: 
1.2. Звернутись до Канівського міського голови з клопотанням колективу 

Шевченківського національного заповідника щодо присвоєння КЗ «Канівська 
дитячо-юнацька спортивна школа» Канівської міської ради об’єднаної 
територіальної громади Черкаської області або іншим об’єктам міського 

підпорядкування ім’я загиблого у російсько-українській війні канівця, 
українського військового, «кіборга», учасника Революції Гідності, майстра 
спорту з боксу – Анатолія Чупилки. 
 

 
СЛУХАЛИ: 



2. Про підтримку кандидатури Богдана Легоняка на посаду директора 

Національного природного парку «Холодний Яр». 
ВИСТУПИЛИ: 
Чорний М.Г., провідний науковий співробітник науково-дослідного 

відділу охорони пам’яток історії, культури і природи, кандидат біологічних наук;  
Коваленко В.М., в.о. генерального директора, кандидат педагогічних наук;  

Дзима В.В., завідувач науково-дослідного відділу охорони пам’яток історії, 

культури та природи; Манжара Г.І., головний зберігач фондів. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 7 осіб; проти – немає; утримались – немає. 
УХВАЛИЛИ: 

2.1. Підтримати кандидатуру Богдана Васильовича Легоняка на посаду 
директора новоствореного національного природного парку «Холодний Яр». 

2.2. Звернутись з листами-підтримки кандидатури Богдана Васильовича 
Легоняка на посаду директора новоствореного національного природного парку 
«Холодний Яр» до голови Черкаської ОДА О.О. Скічка та тимчасово в.о. 
Міністра захисту довкілля та природніх ресурсів України Р.О. Стрільця. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учений секретар    Людмила СОКУР 


