
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_____________                                                                                                 №_______ 

м. Лиман 
 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради від 

17.07.2019 №305 «Про затвердження 

складу комісії при виконавчому 

комітеті Лиманської міської ради з 

питань поводження з безхазяйними 

відходами на території Лиманської 

об'єднаної територіальної громади» 

 

 

В зв’язку з кадровими змінами, керуючись п. 6 ст. 30, п. 12 ст. 33, ст. 40 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради від 

17.07.2019 №305 «Про затвердження складу комісії при виконавчому комітеті 

Лиманської міської ради з питань поводження з безхазяйними відходами на території 

Лиманської об'єднаної територіальної громади», а саме затвердити склад комісії в 

новій редакції (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника 

міського голови Драча Ю.А.  

 

 

Міський голова                                                                               П.Ф. Цимідан 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Додаток до рішення 

виконавчого комітету  
Лиманської міської ради 
________________№_______ 

 

Склад комісії  
при виконавчому комітеті Лиманської міської ради  
з питань поводження з безхазяйними відходами  

на території Лиманської об'єднаної територіальної громади. 

 

Драч Юрій Анатолійович Перший заступник міського голови, 

голова комісії 
Самойлов Володимир Петрович Директор КП «Лиманський 

«Зеленбуд», заступник голови комісії 
Коломацький Дмитро Анатолійович Завідувач сектору екології та 

природних ресурсів відділу  
житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лиманської  

міської ради, секретар комісії 
 

Члени комісії׃ 
 

 

Анацький Сергій Володимирович Головний спеціаліст юридичного 

відділу виконавчого комітету 

Лиманської  міської  ради 
Гапоненко Ольга Володимирівна В.о. начальника відділу у 

Лиманському районі Головного 

управління Держгеокадастру  
(за згодою) 

Кича Катерина Іванівна                   Головний спеціаліст відділу 

містобудування та архітектури  

виконавчого комітету Лиманської  

міської  ради 
Красногрудь Наталія Анатоліївна      Начальник відділу земельних 

відносин виконавчого комітету 

Лиманської  міської  ради 

Сердюк Ірина Вікторівна В.о. начальника відділу  
житлово-комунального господарства  

виконавчого комітету Лиманської  

міської  ради 

 

 Керуючий справами                                                                          Р.О. Малий 

                                                                       



 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_______________                                                                                                   №________ 

м. Лиман 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради від 

17.07.2019 №305 «Про затвердження 

складу комісії при виконавчому 

комітеті Лиманської міської ради з 

питань поводження з безхазяйними 

відходами на території Лиманської 

об'єднаної територіальної громади» 

 

 

УЗГОДЖЕНО : 
 



Перший заступник міського голови  Ю.А. Драч 

 

 

Відділ ЖКГ 

  

І.В. Сердюк 

 

Сектор екології та природних 

ресурсів відділу житлово-

комунального господарства 

 

  

 

Д.А. Коломацький 

 

Юридичний відділ 

 

 

 І.О. Шуляченко 

Відділ організаційної роботи 

та внутрішньої політики  

 

 К.Б. Короткова 

 

Загальний відділ 

 

 

 О.В. Донцова 

 

Керуючий справами  Р.О. Малий 

 


