
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_18.09.2019__                                                                                            №_383___ 

 м. Лиман 

Про внесення змін до складу комісії з 

розгляду міні-проектів, спрямованих на 

вирішення проблем з поточного ремонту 

під’їздів житлового фонду, затвердженої 

рішенням виконавчого комітету міської ради 

від  20.02.2019 № 52 “Про затвердження 

Положення про порядок проведення Конкурсу 

міні-проектів, спрямованих на вирішення 

проблем з поточного ремонту під’їздів 

житлового фонду” 

 

В зв'язку з кадровими змінами, керуючись ст.40 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 
1. Внести зміни до складу комісії з розгляду міні-проектів, спрямованих на 

вирішення проблем з поточного ремонту під’їздів житлового фонду, затвердженої 

рішенням виконавчого комітету міської ради від 20.02.2019 № 52 “Про затвердження 

Положення про порядок проведення Конкурсу міні-проектів, спрямованих на вирішення 

проблем з поточного ремонту під’їздів житлового фонду”, а саме змінити посаду : 
- секретаря комісії Соляник Юлії Сергіївни з т.в.о. начальника відділу житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Лиманської міської ради, секретар 

комісії на головного спеціаліста відділу житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету Лиманської міської ради, секретар комісії; 
- члена комісії Сердюк Ірини Вікторівни з головного спеціаліста відділу житлово-

комунального господарства виконавчого комітету Лиманської міської ради на в.о. 

начальника відділу ЖКГ виконавчого комітету Лиманської міської ради 
2. Затвердити склад комісії з розгляду міні-проектів, спрямованих на вирішення 

проблем з поточного ремонту під’їздів житлового фонду та викласти в новій редакції 

(додається) 
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 Міський голова       П.Ф. Цимідан



      Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

                                                                                                           від__18.09.2019__№__383____ 

 

Склад 
комісії з розгляду міні-проектів, спрямованих на вирішення проблем з поточного 

ремонту під’їздів житлового фонду 
 

Муравльова Олена Миколаївна  Заступник міського голови, голова комісії  
 

Соляник Юлія Сергіївна Головний спеціаліст відділу ЖКГ 

виконавчого комітету міської ради, секретар 

комісії 
Члени комісії׃ 
 

 

Авдєєнко Надія Павлівна Начальник відділу економічного розвитку та 

торгівлі виконавчого  комітету міської ради 
 

Короткова Клавдія Борисівна Начальник відділу організаційної роботи та 

внутрішньої політики виконавчого комітету 

міської ради 
 

Пилипенко Тетяна Вікторівна Начальник фінансового управління міської 

ради 
 

Сердюк Ірина Вікторівна В.о. начальника відділу ЖКГ виконавчого 

комітету міської ради 
 

Шепілов Дмитро Олександрович 
 

Директор КП “Лиманська СЄЗ” 

Шуляченко Ірина Олексіївна Начальник юридичного відділу виконавчого 

комітету міської ради 
 

Шпак Олена Геннадіївна  Начальник відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету міської 

ради, головний архітектор м. Лиман 
 

 

В.о. начальника відділу ЖКГ 
виконавчого комітету Лиманської міської ради    І.В. Сердюк 
 

Керуючий справами        Р.О. Малий 


