
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

____________                                                                                                   №________ 
                                                                 м. Лиман 

 

 

Про затвердження складу 

спостережної комісії при 

виконавчому комітеті 

Лиманської міської ради 

 

  
  

 

 

 Відповідно до ст. 40, ч. 1, 2 ст. 52, ст. 59 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, п. 11 Положення про спостережні комісії, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2004 року № 429 (в редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 10.11.2010 року №1042) та у зв’язку з 

кадровими змінами у спостережній комісії при виконавчому комітеті  Лиманської 

міської ради, виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити склад спостережної комісії при виконавчому комітеті Лиманської 

міської ради в кількості 11 чоловік в новій редакції (додається). 

2. Пункт 1 рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради від 18.10.2017 

року № 359  “Про спостережну комісію при виконавчому комітеті Лиманської 

міської ради”- визнати таким, що втратив чинність. 

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Лиманської міської ради від 18.07.2018 року № 258 “Про внесення змін  до 

складу спостережної комісії при виконавчому комітеті Лиманської міської 

ради”. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради Малого Р.О. 

 

 

Міський голова                                П.Ф. Цимідан 

 

 

  



                                                                                      

 

 

           

        ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                      рішенням   виконавчого комітету 

        міської ради 

                                                                    ____________№______________ 

 

СКЛАД 

спостережної комісії при виконавчому комітеті міської ради 

 

Малий Роман Олександрович - Керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради, голова спостережної комісії 
   

Яцюк Олена Олексіївна - Заступник начальника управління соціального 

захисту населення міської ради, заступник 

голови спостережної комісії  
   

Косик Яна Іванівна - Головний спеціаліст юридичного відділу 

виконавчого комітету міської ради, секретар 

спостережної комісії 

   

Члени комісії:   

   

 Голєв Сергій Іванович - Начальник служби у справах дітей Лиманської 

міської ради 

   

Єрьоменко Тетяна Анатоліївна - Начальник Лиманського центру зайнятості 

 

Кизим Ілля Леонідович 

 

- 

 

Громадська організація “Союз Чорнобиль” (за 

згодою) 

 

Морозова Людмила Іванівна 

 

- 

 

Голова ради ветеранів війни та праці (за згодою) 

 

Поплавська Ольга Олександрівна 

 

- 

 

Громадська організація «Альтанка»  (за згодою) 

 

Риков Андрій Борисович 

 

- 

 

Громадська організація «Краснолиманська 

міська організація Української спілки ветеранів 

Афганістану (воїнів - інтернаціоналістів)» (за 

згодою) 

 

Слєпцов Андрій Олександрівна 

 

- 

 

Директор Лиманського міського ЦСССДМ 

 

Шавілков Сергій Євгенович 

 

- 

 

Голова комітету мікрорайону Щурово 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету міської ради      Р.О.  Малий 



 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_______________                                                                                                         №________ 

м. Лиман 

 

 

Про затвердження складу 

спостережної комісії при 

виконавчому комітеті Лиманської 

міської ради 

 
 
 

УЗГОДЖЕНО : 
 
 
 

Загальний відділ  О.В. Донцова 

Відділ організаційної роботи та 

внутрішньої політики 

 
 

К.Б. Короткова 

Юридичний відділ  Я.І. Косик 

Керуючий справами  Р.О. Малий 

 

                                                                                     


