
 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_______________                                                                                                   №________ 

                                                                 м. Лиман 

 

 

Про створення конкурсної комісії  

для розгляду конкурсних пропозицій, 

результатів моніторингу стану виконання  

(реалізації) програм (проектів, заходів), 

розроблених громадськими ветеранськими  

організаціями та організацією осіб з інвалідністю  

на території Лиманської  об’єднаної  

 територіальної  громади  

 
          

На виконання Програми економічного і соціального розвитку Лиманської 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 

2021 роки, затвердженої рішенням міської ради від 20.12.2018 №7/58-2737 «Про 

затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік та основні напрямки розвитку на 2020 і 2021 роки 

»  відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 №1049 «Про 

затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, 

заходів), розроблених інститутами громадського суспільства, для виконання 

(реалізації)  яких надається фінансова підтримка», від 14.02.2018 № 156 «Деякі 

питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів», 

керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве  самоврядування в Україні», 

виконавчий  комітет  міської  ради: 

 

ВИРІШИВ: 

          

1. Створити конкурсну комісію для розгляду конкурсних пропозицій, 

результатів моніторингу стану виконання (реалізації) програм (проектів, заходів), 

розроблених громадськими ветеранськими організаціями та організацією осіб з 

інвалідністю на території Лиманської  об’єднаної  територіальної  громади. 

2. Затвердити склад конкурсної комісії для розгляду конкурсних пропозицій, 

результатів моніторингу стану виконання (реалізації) програм (проектів, заходів), 

розроблених громадськими ветеранськими організаціями та організацією осіб з 

інвалідністю на території Лиманської  об’єднаної  територіальної  громади 

(додається).  

            3. Конкурсній комісії в своїй роботі керуватися Порядком проведення 

конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами 

громадського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова 

підтримка, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 



 

№1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм 

(проектів, заходів), розроблених інститутами громадського суспільства, для 

виконання (реалізації)  яких надається фінансова підтримка» та Порядком 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку 

громадських об’єднань ветеранів, заходи з відвідування військових поховань і 

військових пам’ятників та з відзначення святкових, пам’ятних та історичних дат, 

затверджений постановою Кабінету Міністрів України   від 14.02.2018 № 156 «Деякі 

питання надання фінансової підтримки громадським об’єднанням ветеранів».      

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови  Гамаюнову Ю.М. 

 

 

 

Міський  голова                                                   П.Ф. Цимідан 

          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

                         рішення виконавчого комітету  

         Лиманської міської ради  
                          ________________№ _______ 

 

Склад 

конкурсної комісії для розгляду конкурсних пропозицій, результатів моніторингу 

стану виконання (реалізації) програм (проектів, заходів),розроблених громадськими 

ветеранськими організаціями та організацією осіб з інвалідністю на території 

Лиманської  об’єднаної  територіальної  громади 

 

 

 

Гамаюнова Юлія Миколаївна            заступник міського голови,  

                                                                             голова  комісії 

 

Малий Роман Олександрович                          куруючий справами, заступник голови        

комісії  

 

Яцюк Олена Олексіївна  заступник начальника управління 

соціального захисту населення міської 

ради, заступник голови комісії 

 

Канцидайло Оксана Вікторівна  головний спеціаліст відділу обліку та 

звітності  управління  соціального 

захисту   населення Лиманської міської 

ради,  секретар комісії 
                                              

                 Члени комісії : 
           

Арматова Вікторія Сергіївна                           провідний спеціаліст відділу 

організаційної роботи та внутрішньої 

політики виконавчого комітету міської 

ради  

                                               

Вергун Сергій Іванович                                   член  громадської організації   

 «Людей з інвалідністю «Подолання» 

 ( за згодою)                      

 

Вольський В’ячеслав Леонідович                   член  громадської організації  

«Лиманська міська організація 

Української спілки ветеранів 

Афганістану  (воїнів – 

інтернаціоналістів)» ( за згодою)   
  



 

Гергель Валерій Миколайович                        голова постійної комісії міської ради з 

питань містобудування, земельних 

відносин та охорони природи, депутат 

міської ради (за згодою)  

 

 Гирявий Володимир  Олександрович            член первинної ветеранської організації 

міста Лиман Донецької обласної 

ветеранської організації громадської 

організації «Асоціація ветеранів 

Міністерства внутрішніх справ України» 

 (за згодою)   

 

 Діденко Надія Миколаївна                               начальник управління освіти, молоді та 

спорту міської ради                 

 

Демидова Вікторія Вікторівна                        головний лікар КЛПЗ «Лиманська ЦРЛ», 

депутат міської ради (за згодою) 
                                               

Мікулін Олексій Іванович   голова ради старост  старостинських 

округів Лиманської ОТГ та голів 

комітетів  мікрорайонів м.Лиман, член 

виконавчого комітету міської ради ( за 

згодою) 
   

Паршиков Василь Михайлович                      член  Лиманської міської громадської 

організації              «Союз Чорнобиль» 

  ( за згодою)   

 

Погорєлов Олександр Володимирович  головний спеціаліст відділу культури та 

туризму міської ради 

 

Пилипенко Тетяна Вікторівна                         начальник фінансового управління  

                                                                            міської ради      

 

Сироватська Ірина Леонідівна                        голова громадської організації 

«Лиманська  міська організація жінок»    

 (за згодою)                                                                  

                                                                      

Чалий Юрій Миколайович                              Головний лікар КНП  «Центр первинної 

медико -  санітарної допомоги»( за 

згодою) 

 

Чумак Володимир Сергійович                        член громадської організації 

                                                                             «Спілка воїнів АТО та десантників 

                                                                             Лиманщини», учасник АТО (за згодою) 

                               

Шарапова Ольга Миколаївна член  громадської організації  

«Лиманська міська рада ветеранів війни, 

праці та збройних сил» (за згодою) 



 

 

Шуляченко Ірина Олексіївна                           начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету  міської ради                                                                           
                                    
 

     

Склад  конкурсної комісії для розгляду конкурсних пропозицій, результатів 

моніторингу стану виконання (реалізації) програм (проектів, заходів),розроблених 

громадськими ветеранськими організаціями та організацією осіб з інвалідністю на 

території Лиманської  об’єднаної  територіальної  громади розроблено управлінням 

соціального захисту населення  

 

 

Начальник управління        Г.В.Мальченко 

 

 

Керуючий справами        Р.О.Малий  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


