
1. Закон України «Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права 
власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і 
дат історичних подій» (№4865 – VI від 24.05.2012);
2. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
3. Постанова Кабінету Міністрів України №989 від 24 жовтня 2012 року «Про 
затвердження Порядку 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»;
4. Лазаренко О. Як перейменувати вулицю. Київ – Чернігів,  2014;
5.Інтернетресурси: 
https://pomichnyk.org/dlya-fizychnyh-osib/zhyttya-robota-kry-
minal/poryadok-perejmenuvannya-vulyts-plosch-parkiv-skveriv.html

Список 
рекомендованої 
літератури по 
методиці

   Меморіалізація покликана зберегти пам'ять про важливі под	 минулого, аби 
згуртувати сучасників довкола неї та сформувати спільне сприйняття минулого.

Крок1. Вибір об’єкта меморіалізац�.
Складіть перелік історичних пам’яток, видатних діячів громади. Для цього зверніться 
до місцевих краєзнавців, розпитайте старожилів, опрацюйте історичну літературу, 
місцеву періодичну пресу. Оберіть значиму для істор� громади пам’ятку чи ім’я, які 
негайно потребує захисту: знаходиться під загрозою зникнення чи забуття.
В нашій громаді ми вирішили увіковічнити ім’я  видатного педагога , директора 
Черешенського дитбудинку    І.Н.Темеса та детальніше дослідити його життя, 
педагогічної та громадської діяльності 

Крок 2. Історичні консультац�
Проконсультуйтесь з профільними фахівцями щодо історичної,  мистецької чи 
культурної цінності об’єкта дослідження.
З нашого досвіду:  Зустріч з місцевою краєзнавицею В. Михайленко та отримання 
інформац� про громадську діяльність І.Темеса. Експертна оцінка від науковців 
Чернігівського державного університету ім. Т.Г.Шевченка,  декана історичного 
факультету О.Коваленка та доцента С. Токарєва, вихідця з Коропа.

Крок 3.Звернення до влади. 
Подайте звернення до місцевого органу влади з пропозицією меморіалізац�. 
Підготуйте як додаток обгрунтування  вашого звернення: вкажіть унікальність, 
значимість для громади, необхідність захисту об’єкта вашого подання.
Лист – подання депутатам Коропської ОТГ від КЗ «Черешенський ліцей» про 
присвоєння деснянському мосту імені І. Н. Темеса 

Крок 4.Публічні заходи 
Сформуйте робочу групу з краєзнавців, активістів, представників місцевої владим 
для просування вашого комеморативного проєкту. Вашій діяльності додасть ваги 
створення тимчасової комісіі з депутатів місцевої ради, що буде розробляти та 
моніторити меморіалізацію.
Круглий стіл  « Темесові мости» творчого клубу «Первоцвіти Коропщини» з 
преставниками місцевої влади (висвітлення ролі Іллі Темеса в житті Коропщини ( В. 
Михайленко, Г. Савич), надання експертної оцінки істориків, обговорення та 
визначення пам’ятної дошки та інше)

Крок 5. Залучення громадськості.

Познайомте якомога більше коло мешканців 
громади з вашою діяльністю 
––Громадське обговорення та популяризація 
проекту « Черешенський Макаренко» з метою 
присвоєння деснянському мосту імені І. Темеса ( 
тематична виставка в районній бібліотеці, цикл 
розповідей « І.Н. Темес і його дитбудинок» на 
місцевому радіо, інформація в місцевих ЗМІ та 
інтернетсайтах, проведення інтерактивного 
голосування) 
https://www.youtube.com/watch?v=41QJ0DaX9Os 
(від 37хв.)

Крок 6. Офіційне рішення. 
Підсумком вашої роботи має бути рішення 
місцевого органу влади. Зробіть подання на сесію 
місцевої ради і домагайтесь, аби ваше питання було 
поставлене на голосування депутатами. Попросіть 
надати вам можливість самим озвучити звернення 
(презентуйте лаконічно та аргументовано).  
Заздалегідь поінформуйте і  заручіться підтримкою 
депутатів. Успіхів! 
Рішення Коропської ОТГ ( засідання в кінці 
листопада 2022р.)

Ганна Савич

Як організувати співпрацю з місцевою громадою у 
ході меморіалізації історичних пам’яток. 
На прикладі реалізації проєкту «Черешенський Макаренко»

В ході реалізац� проєкту «Черешенський Макаренко», досліджуючи діяльність директора 
Черешенського дитбудинку    І.Н.Темеса,  ми вирішили увіковічнити цього  видатного 

педагога, присвоївши  деснянському мосту імені І. Темеса.

З краєзнавицею В. Михайленко

З краєзнавицею В. Михайленко

Засідання творчого клубу 
«Первоцвіти»

Тематична виставка в бібліотеці

Експерти С. Токарєв та О. Коваленко Лист – подання депутатам 
Коропської ОТГ

Від активної школи – до активної громади!
(Тобі, громадо, обирати – як гідно міст через Десну назвати!)


