
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_____________                                                                                            №_________ 

 м. Лиман 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради від 

19.10.2016 №342 “Про затвердження 

Положення про конкурсну комісію щодо 

призначення управителів з управління 

багатоквартирними будинками та складу 

конкурсної комісії” 

 

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 конкурсної комісії щодо призначення управителів з 

управління багатоквартирними будинками, затвердженої рішенням виконавчого комітету 

міської ради від 19.10.2016 №342 “Про затвердження Положення про конкурсну комісію 

щодо призначення управителів з управління багатоквартирними будинками та складу 

конкурсної комісії”, 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. 
2. Затвердити склад конкурсної комісії щодо призначення управителів з управління 

багатоквартирними будинками та викласти в новій редакції (додається) 
3. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 

 

 

 Міський голова       П.Ф. Цимідан



 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_______________                                                                                                   №________ 

 м. Лиман 

Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету міської ради від  19.10.2016 №342 

“Про затвердження Положення про конкурсну 

комісію щодо призначення управителів з 

управління багатоквартирними будинками та 

складу конкурсної комісії” 

 
 
 

У З Г О Д Ж Е Н О : 

 

Заступник міського голови  О.М. Муравльова 

 

Відділ ЖКГ  І.В. Сердюк 

 

Юридичний відділ  І.О. Шуляченко 

 

Відділ організаційної та 

внутрішньої політики 

 Л.В. Івченко 

 

Загальний відділ  О.В. Донцова 

 

Керуючий справами  Р.О. Малий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                       Додаток  
        до рішення виконавчого комітету 
        _______________№__________ 

 

Склад 
конкурсної комісії з проведення конкурсу щодо призначення управителів з управління 

багатоквартирними будинками на території Лиманської міської ради  
 

Муравльова Олена Миколаївна Заступник міського голови, голова комісії 

Свирид Василь Володимирович Депутат міської ради, заступник голови комісії 

Соляник Юлія Сергіївна Головний спеціаліст відділу житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Лиманської 

міської ради, секретар комісії 

Члени комісії:  

Авдєєнко Надія Павлівна Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі 

виконавчого комітету Лиманської міської ради 

Мараховський Олександр 

Володимирович 
Громадська організація “Ми” 

Науменко Тетяна Вікторівна Інженер з інвентаризації нерухомого майна 

Слов’янського КП «БТІ» (за згодою) 

Парфьонова Любов Миколаївна Голова мікрорайону “Північний” 

Риков Андрій Борисович Депутат Лиманської міської ради 

Шпак Олена Геннадіївна Головний архітектор міста, начальник відділу 

архітектури та містобудування виконавчого комітету 

Лиманської міської ради 

Шуляченко Ірина Олексіївна Начальник юридичного відділу виконавчого комітету 

Лиманської міської ради 

 

 

Відділ ЖКГ виконавчого комітету 

Лиманської міської ради       І.В. Сердюк 

 

 

Керуючий справами     Р.О. Малий 

 


