
РІШЕННЯ 

Вченої ради Шевченківського національного заповідника 

від 26 жовтня 2022 року протокол №5 

Присутні: 11 осіб 

Брижицька С.А. – заступник генерального директора з наукової роботи; Вакула І.Я. – завідувач бібліотечно-інформаційного відділу; Дзима В.В. – 

завідувач науково-дослідного відділу охорони пам’яток історії, культури та природи; Коваленко В.М. – в.о. генерального директора, кандидат 

педагогічних наук; Костенко Н.І. – провідний фахівець із зв’язків з громадськістю,голова первинної профспілкової організації; Коханчук В.М. – 

завідувач науково-дослідного відділу історико-краєзнавчих досліджень; Манжара Г.І. – головний зберігач фондів; Сокур Л.А. – учений секретар, 

кандидат історичних наук; Усов В.В. – головний інженер; Сагайдак Л.О. – завідувач відділу матеріально-господарського забезпечення; Чорна Л.О. – 

завідувач відділу наукових досліджень, кандидат історичних наук. 

Запрошені: 10 осіб 

Авраменко В.П. – завідувач сектору «Історія Шевченкової могили»; Гамалій Ю.А. – громадський діяч (Канівська ТГ); Гранатирко Б.В. – старший 

науковий співробітник науково-дослідного відділу охорони пам’яток історії, культури та природи; Долгіч Н.В. – завідувач сектору «Тарас Шевченко в 

житті і творчості»; Мітіна Т.М. – старший науковий співробітник відділу наукових досліджень; Паламарчук І.Я. – старший науковий співробітник 

відділу наукових досліджень; Ткач В.О. – помічник керівника, в.о. юристконсульта; Чулкова Т.М. – старший науковий співробітник відділу наукових 

досліджень; Шокун В.В. – науковий співробітник; Юрченко І.К. – старший науковий співробітник науково-дослідного відділу охорони пам’яток історії, 

культури та природи 

 

СЛУХАЛИ: 1. Про декомунізацію, дерусифікацію та деколонізацію публічного простору Канівської ТГ 

ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М., Чорна Л.О., Сокур Л.А., Гранатирко Б.В. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 11 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: 1. Підтримати процес декомунізації, дерусифікації та деколонізації публічного простору Канівської ТГ 
  

СЛУХАЛИ: 1.1. Про перенесення могили А. П. Гайдара (Голікова) із центрального парку Слави міста Канева на 

міське кладовище 

ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М., Чорна Л.О., Дзима В.В., Сокур Л.А., Гранатирко Б.В., Паламарчук І.Я., Ткач В.О., 

Гамалій Ю.А., Манжара Г.І. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 10 осіб; проти – немає; утримались – 1. 

УХВАЛИЛИ: 1.1.1. Звернутися до МКІП щодо вилучення могили письменника А. Гайдара з Державного реєстру 

нерухомих пам’яток України задля подальшого перенесення поховання з публічного простору до одного з 

кладовищ громади. 
  

ГОЛОСУВАЛИ: за – 9 осіб; проти – немає; утримались – 2. 

УХВАЛИЛИ: 1.1.2. Звернутися до Управління культури та охорони культурної спадщини Черкаської ОДА щодо 

перенесення могили письменника А. Гайдара з публічного простору та перепоховання його на центральному 

кладовищі чи інших кладовищах громади. 
ГОЛОСУВАЛИ: за – 9 осіб; проти – немає; утримались – 2. 



УХВАЛИЛИ: 1.1.3. Звернутися до Канівської міської ради щодо перенесення могили письменника А. Гайдара з публічного 

простору та перепоховання його на центральному кладовищі чи інших кладовищах громади. 
  

СЛУХАЛИ: 1.2. Про підтримку пропозиції робочої групи з вивчення питання щодо проведення заходів 

дерусифікації та перейменування вулиць, провулків, майданів і скверів в Канівській міській 

територіальній громаді щодо повернення горі Московка її історичної назви – Грецька гора 

ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М., Сокур Л.А., Чорна Л.О., Дзима В.В., Гамалій Ю.А. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 9 осіб; проти – немає; утримались – немає. 

/В рамках виробничої необхідності тимчасово засідання залишили Брижицька С.А. та Усов В.В., які не 

брали участі в голосуванні/ 

УХВАЛИЛИ: 1.2.1. Підтримати пропозицію робочої групи з вивчення питання щодо проведення заходів дерусифікації та 

перейменування вулиць, провулків, майданів і скверів в Канівській міській територіальній громаді щодо 

перейменування гори Московки на Грецьку 
  

СЛУХАЛИ: 1.3. Про звернення до МКІП щодо передачі Успенського собору, пам’ятки архітектури національного 

значення (відомства УПЦ МП) для богослужінь ПЦУ. 

ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М., Гамалій Ю.А., Дзима В.В., Чорна Л.О., Ткач В.О. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 11 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: 1.3.1. Звернутися до МКІП щодо повернення у державну власність Успенського (Георгіївського) Собору у 

Каневі з подальшою його передачею для богослужінь УПЦ 

  

СЛУХАЛИ: 2. Різне. Про стан розробки посадових інструкцій працівників Шевченківського національного 

заповідника 

ВИСТУПИЛИ: Коваленко В.М. 

ГОЛОСУВАЛИ: за – 11 осіб; проти – немає; утримались – немає 

УХВАЛИЛИ: 2. Інформацію взяти до відома 

 

    


