
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_18.04.2018___                                                                                            №__110___ 

 м. Лиман 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету від 18.01.2017 

№8 “Про затвердження постійно 

діючої комісії з розгляду питань 

пов'язаних з відключенням окремих 

приміщень житлових будинків від 

мереж централізованого опалення 

та гарячого водопостачання” 

 

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 рішення виконавчого комітету від 18.01.2017 №8 “Про затвердження 

постійно діючої комісії з розгляду питань пов'язаних з відключенням окремих приміщень 

житлових будинків від мереж централізованого опалення та гарячого водопостачання” та 

затвердити в новій редакції: 
1.1 Затвердити склад постійно діючої комісії з розгляду питань, пов’язаних з 

відключенням окремих приміщень житлових будинків від мереж централізованого 

опалення та гарячого водопостачання у м. Лиман згідно з додатком 2 
2. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 
 

 

 

 

Міський голова                                                                       П.Ф. Цимідан



                                                 Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

                                                                                            ____________№___________ 

СКЛАД 
постійно діючої комісії з розгляду питань, пов’язаних з відключенням окремих 

приміщень житлових будинків від мереж централізованого опалення та гарячого 

водопостачання 
 

Драч Юрій Анатолійович Перший заступник міського голови, голова комісії 

Свирид Василь 

Володимирович 
Депутат Лиманської міської ради, заступник голови 

комісії 

Сердюк Ірина Вікторівна Головний спеціаліст відділу житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Лиманської 

міської ради, секретар комісії 

Члени комісії: 

Зленко Олексій Олексійович Начальник Лиманської газової ділянки (за згодою) 

Корзюков Геннадій 

Володимирович 
Директор виробничої одиниці «Краснолиманська 

тепломережа» (за згодою) 

Клименко Сергій 

Васильович 
Начальник філії “автодор №6” ДП “Донецький 

облавтодор” 

Муравльова Олена 

Миколаївна 
Заступник міського голови 

Удовиченко Катерина 

Вікторівна 
Начальник відділу житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Лиманської 

міської ради, секретар комісії 

Шепілов Дмитро 

Олександрович 
В.о. директора КП «Лиманська служба єдиного 

замовника» 

Токарчик Олександр 

Іванович 
Директор виробничого управління Лиманського 

ВУВКГ (за згодою) 

Шпак Олена Геннадіївна  Начальник відділу містобудування та архітектури 

виконавчого комітету Лиманської міської ради, 

головний архітектор 

Шуляченко Ірина Олексіївна Начальник юридичного відділу виконавчого комітету 

Лиманської міської ради 
 

 

 

 

Відділ ЖКГ  
виконавчого комітету Лиманської міської ради                                     К.В. Удовиченко 
 

Керуючий справами                                                                                   Р.О. Малий 
                                                       


