
Склад  
Комісії з питань найменувань 

 
Резніков 
Олексій 
Юрійович 
 

заступник голови Київської міської державної 
адміністрації, голова Комісії; 
 

Шибанов 
Ярослав 
Миколайович 

начальник відділу з суспільно – політичних питань 
управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю Департаменту суспільних комунікацій 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), секретар Комісії; 
 

Бенюк 
Богдан  
Михайлович 
 

заступник голови постійної комісії Київської міської ради  
з питань культури, туризму та інформаційної політики (за 
згодою); 
 

Березницька 
Людмила  
Іванівна 
 

член постійної комісії Київської міської ради з питань 
культури, туризму та інформаційної політики (за згодою); 

Білокінь  
Сергій Іванович 

провідний науковий співробітник Інституту історії 
України НАН України (за згодою); 
 

Бохняк 
Володимир 
Ярославович 

заступник голови постійної комісії Київської міської ради 
з питань місцевого самоврядування, регіональних та 
міжнародних зв’язків (за згодою); 
 

Вербич 
Святослав 
Олексійович 

старший науковий співробітника відділу ономастики 
Інституту української мови НАН України, кандидата 
філологічних наук (за згодою); 

 
Збанацький 
Анатолій 
Григорович 
 

 
завідувач відділу «Київ періоду новітньої історії» Музею 
історії міста Києва (за згодою); 
 

Кальницький 
Михайло 
Борисович 

член колегії Київської міської організації Українського 
товариства охорони пам’яток історії і культури (за 
згодою); 
 

Демська  
Орися  
Мар’янівна  

Доктор філологічних наук, професор кафедри української 
мови Національного університету «Києво-Могилянська 
академія» (за згодою); 
 

Мартиненко-
Кушлянський  
Тиміш 
Олександрович 

представник Київської міської організації Українського 
добровільного історико-просвітницького правозахисного 
благодійного Товариства «Меморіал» імені Василя Стуса 
(за згодою); 
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Мельник  
Ігор Вікторович 
 

координатор Комітету з гуманітарних питань, культурно-
освітніх проблем, охорони здоров’я, спорту, молодіжної 
політики та збереження культурної спадщини 
Громадської ради при Подільській районній в місті Києві 
державній адміністрації (за згодою); 
 

Подобєд 
Павло 
Костянтинович 

заступник начальника управління – начальник відділу 
обліку та збереження місць пам’яті управління 
інституційного забезпечення політики національної 
пам’яті Українського інституту національної пам’яті 
(за згодою); 
 

Смілка  
Владислав 
Анатолійович 
 

начальник відділу містобудівного аналізу та ведення 
кадастрової інформації Департаменту містобудування та 
архітектури виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації); 

Терес 
Наталія 
Володимирівна 

доцент кафедри етнології та краєзнавства історичного 
факультету Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка (за згодою); 
 

Тимченко  
Олександра 
Володимирівна 
 

начальник відділу обліку, інвентаризації та майнових 
питань об’єктів культурної спадщини управління 
збереження історичного середовища та охорони об’єктів 
культурної спадщини Департаменту культури апарату 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації); 
 

Хонда 
Марина Петрівна 

директор Департаменту суспільних комунікацій 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації). 

 
 


