
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
__15.08.2018_____                                                                                                   №__284_ 
                                                                 м. Лиман 

Про проведення консультації 

з громадськістю у формі 

публічного громадського 

обговорення питань  

виділення земельної ділянки 

для створення Алеї пам’яті 

військовослужбовцям ЗСУ, 

які віддали своє життя за 

свободу і незалежність 

України та надання дозволу 

на встановлення пам’ятника 

загиблим учасникам АТО 

 

Розглянувши листи громадської організації “Спілка воїнів АТО та десантників 

Лиманщини” від 08.06.2018 року щодо виділення земельної ділянки для створення 

Алеї пам’яті військовослужбовцям ЗСУ, які віддали своє життя за свободу і 

незалежність України та від 10.08.2018 року щодо надання дозволу на встановлення 

пам’ятника загиблим учасникам АТО, відповідно до Положення про консультації з 

громадськістю Лиманської об'єднаної територіальної громади (додаток №3 до Статуту 

Лиманської об’єднаної громади), Положення про порядок найменування об’єктів 

міського підпорядкування, увічнення пам’яті видатних діячів та подій, встановлення 

пам’ятних знаків у м. Лиман (рішення сесії міської ради від 30.12.2010р.), керуючись 

ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради  
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Провести протягом серпня-вересня 2018 року консультації з громадськістю у 

формі публічного громадського обговорення питань виділення земельної 

ділянки для створення Алеї пам’яті військовослужбовцям ЗСУ, які віддали своє 

життя за свободу і незалежність України та надання дозволу на встановлення 

пам’ятника загиблим учасникам АТО 

 

2. Комісії з питань соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, 

членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 

мобілізованих та демобілізованих військовослужбовців (Гамаюнова) 

організувати консультації з громадськістю у формі публічного громадського 

обговорення питань виділення земельної ділянки для створення Алеї пам’яті 

військовослужбовцям ЗСУ, які віддали своє життя за свободу і незалежність 



України та надання дозволу на встановлення пам’ятника загиблим учасникам 

АТО з дотриманням вимог та термінів Положення про консультації з 

громадськістю Лиманської об'єднаної територіальної громади. 
        

3. Відділу з питань внутрішньої політики (Погорелов), відділу інформаційних 

 технологій (Мордвінов) виконавчого комітету міської ради забезпечити 

 належний інформаційний супровід вищезазначеного заходу. 
 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

 Гамаюнову Ю.М. 
 

 

 

 

 

 

Міський голова                              П.Ф.Цимідан 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


