
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

15.01.2020                                                                                                                 № 8 

                                                                 м. Лиман 

Про внесення змін до 

рішення виконавчого 

комітету міської ради від 

21.03.2018 № 74 «Про 

створення комісії з питань 

встановлення статусу 

учасника війни» 

 

 

 

 В зв’язку з кадровими змінами, керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

 ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до складу комісії з питань встановлення статусу учасника війни, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 21.03.2018 № 74 «Про 

створення комісії з питань встановлення статусу учасника війни» (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови                                   

Гамаюнову Ю.М. 

 

 

 

Міський голова                                                                                                     П.Ф.Цимідан            



             Додаток  

              ЗАТВЕРДЖЕНО 

              рішенням   виконавчого  

          комітету міської ради 

15.01.2020  №8_ 

  

 

СКЛАД 

комісії з питань встановлення статусу учасника війни 

 

Мальченко Ганна Вікторівна                - начальник управління соціального захисту 

населення Лиманської міської ради,  

голова комісії  
 

Яцюк Олена Олексіївна                         - заступник начальника управління  

соціального захисту населенням 

Лиманської міської ради,  заступник 

голови комісії 
 

Севідова Юлія Миколаївна                  - заступник начальника відділу з питань 

обслуговування інвалідів, ветеранів війни 

та праці управління соціального захисту 

населення  Лиманської міської ради,  

секретар комісії 
 

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:  

 

Войтенко Ірина Анатоліївна            -  

 

начальник архівного відділу виконавчого 

комітету Лиманської міської ради 

 

Гнєзділов Василь Іванович                    - 

 

старший оперуповноважений сектору 

карного розшуку Лиманського ВП 

Слов’янського ВП ГУНП в Донецькій 

області, капітан поліції  (за згодою) 

Задорожний Олексій Олександрович    -              начальник відділу агропромислового 

розвитку Лиманської міської ради 

Козлова Ріта Вікторівна                          - начальник відділу з питань обслуговування 

інвалідів, ветеранів війни та праці 
управління соціального захисту населення 

Лиманської міської ради 

Морозова Людмила Іванівна                -  голова міської організації Ради ветеранів 

війни і праці 
Мілованова Наталія Олександрівна         - головний спеціаліст Слов’янського 

об’єднаного міського військового 

комісаріату працівник Збройних Сил 

України (за згодою) 

  



Олійникова Людмила Володимирівна    -   головний спеціаліст відділу доходів та 
фінансів виробничої сфери фінансового 

управління міської ради 

Опанасенко Ігор Олександрович           -         оперуповноважений Лиманського РВ 

другого управління (з дислокацією в 

м.Маріуполь Донецької області) ГУСБУ 

України в Донецькій та Луганській 

областях (за згодою) 

Орловський Олексій Олегович                 - заступник начальника Лиманського 

районного відділу підполковник служби 

цивільного захисту (за згодою) 

Ніколаєва Алла Миколаївна                     - в.о. начальника відділу обслуговування 

громадян № 2 Бахмутсько-Лиманського 

об’єднаного управління Пенсійного Фонду 

України в Донецькій області 
Снігирьова Ольга Юріївна                      - головний спеціаліст – юрисконсульт 

управління соціального захисту населення 

міської ради 

 

 

 

Склад комісії підготовлено управлінням соціального захисту населення Лиманської 
міської ради. 

 

 

 

Начальник управління                                          Г.В. Мальченко 

 

 

Керуючий справами                                                                                          Р.О. Малий



 


