
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
___16.05.2018_____                                                                                                   №_175_____ 
                                                                 м. Лиман 

Про утворення 

ініціативної групи з 

підготовки зборів по 

розширенню складу 

Громадської ради при 

виконавчому комітеті 

Лиманської міської ради. 
 

Розглянувши пропозиції Громадської ради при виконавчому комітеті 

Лиманської міської ради (Протокол засідання Громадської ради № 10 від 23.03.2018 

р.), згідно Положення про Громадську раду при виконавчому комітеті Лиманської 

міської ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 

20.07.2016р. № 244 «Про затвердження Положення про Громадську раду при 

виконавчому комітеті Лиманської міської ради в новій редакції», керуючись 

постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення 

участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», ст. 38 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради  

 ВИРІШИВ: 
1. Утворити ініціативну групу з підготовки зборів по розширенню складу 

Громадської ради при виконавчому комітеті Лиманської міської ради (далі Ініціативна 

група) та затвердити її склад (додається). 
2. Ініціативній групі (Малий) забезпечити у терміни, визначені Положенням про 

Громадську раду при виконавчому комітеті Лиманської міської ради, затвердженим 

рішенням виконавчого комітету міської ради від 20.07.2016р. № 244 «Про 

затвердження Положення про Громадську раду при виконавчому комітеті Лиманської 

міської ради в новій редакції», проведення відповідної роботи по розширенню складу 

Громадської ради при виконавчому комітеті Лиманської міської ради. 
3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради Малого Р.О. 

 

 Міський голова                                                               П.Ф.Цимідан 
 

 

 



          ЗАТВЕРДЖЕНО  

          рішення виконавчого 

          комітету міської ради 

          _16.05.2018__№_175_ 

 

 

 

Склад  
ініціативної групи з підготовки зборів по розширенню складу Громадської ради при 

виконавчому комітеті Лиманської міської ради. 
 

Малий Роман 

Олександрович 
Керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради, голова Ініціативної групи 

Воскобойніков Денис 

Євгенович 
Член Громадської ради 

Шуляченко Ірина 

Олексіївна 
Начальник юридичного відділу виконавчого 

комітету міської ради, секретар Ініціативної групи 

Члени ініціативної групи 

Воронов Антон Ігорович Член Громадської ради 

Мацегора Валерій 

Анатолійович 
Голова ГО “Народний контроль” 

Погорелов Олександр 

Володимирович 
Начальник відділу з питань внутрішньої політики 

виконавчого комітету міської ради 

Цуркан Віолетта 

Вадимівна 
Член Громадської ради 

Бессарабов Леонід 

Павлович  
Голова дорожньої профспілкової організації 

Пономаренко Станіслав 

Анатолійович 
Краснолиманська міська громадська організація 

"Союз Чорнобиль" 

 

 

 

 

 

Керуючий справами        Р.О.Малий 
 


