
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ

_20.03.2019___                                                                                                      № __110__

                                                                 м. Лиман

Про  внесення  змін  до  рішення

виконавчого  комітету  міської

ради  від  20.02.2019  №61  «Про

затвердження  складу  комісії  по

визначенню  якісного  стану

об’єктів  озеленення  та  порядку

видалення зелених насаджень на

території  Лиманської  об’єднаної

територіальної громади». 

У зв'язку  з  кадровими змінами,  керуючись п.6  ст.  30,  п.12  ст.  33,  40  Закону

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ:
1. Внести зміни до складу комісії, затвердженої рішенням виконавчого комітету

від 20.02.2019 №61 «Про затвердження складу комісії по визначенню якісного стану

об’єктів озеленення та порядку видалення зелених насаджень на території Лиманської

об’єднаної територіальної громади», а саме: 

1.1. Вивести за складу комісії:

Бенюх  Володимира  Павловича  —  державного  інспектора  з  охорони

навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції у Донецькій

області.

Гапоненко  Олену  Володимирівну  — в.о.  начальника  відділу  у  Лиманському

районі Головного управління Держгеокадастру у Донецькій області.

1.2. Ввести до складу комісії:

Маліка  Ігоря  Олександровича  —  державного  інспектора  з  охорони

навколишнього природного середовища Державної екологічної інспекції у Донецькій

області.

Красногрудь Наталію Анатоліївну — начальника відділу земельних відносин

виконавчого комітету Лиманської міської ради.

2. Затвердити склад комісії в новій редакції (додається).

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого заступника

міського голови Драча Ю.А.

Міський голова                                                                             П.Ф. Цимідан



                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                       Додаток 1

                                                                                           Рішення виконавчого комітету 

                                                                                Лиманської міської ради
                                                                                                _20.03.2019___№__110__

Склад комісії 

по визначенню якісного стану об’єктів озеленення 

на території Лиманської об’єднаної територіальної громади 

Драч Юрій Анатолійович Перший заступник міського голови,

голова комісії

Самойлов Володимир Петрович В.о. директора КП «Лиманський «Зеленбуд», 

заступник голови комісії

Полянська Тетяна Василівна Майстер КП «Лиманський «Зеленбуд», секретар 

комісії

Члени комісії

Безгубов Микола Володимирович Староста Рубцівського старостинського округу 

(в разі необхідності)

Богуславський Олег Миколайович Староста Ярівського старостинського округу

(в разі необхідності)

Герасименко Володимир 

Володимирович 

Староста Рідкодубівського старостинського округу

(в разі необхідності)

Заболотний Василь Іванович Староста Яцьківського старостинського округу

(в разі необхідності)

Коломацький Дмитро 

Анатолійович

Завідувач сектору екології та природних ресурсів 

відділу житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Лиманської міської ради

Красногрудь Наталія Анатоліївна Начальник відділу земельних відносин 

виконавчого комітету Лиманської міської ради

Малік Ігор Олександрович Державний  інспектор  з  охорони  навколишнього

природного  середовища  Державної  екологічної

інспекції у Донецькій області



Меделяєва Наталія Василівна Староста Новоселівського старостинського округу

(в разі необхідності)

Мікулін Олексій Іванович Староста Зарічненського старостинського округу

(в разі необхідності)

Погуляй Інна Михайлівна Староста Дробишевського старостинського округу

(в разі необхідності)

Рибалко Юлія Володимирівна Староста Ямпільського старостинського округу

(в разі необхідності)

Сердюк Віталій Вікторович Староста Коровоярського старостинського округу 

(в разі необхідності)

Сиротенко Олександр 

Миколайович

Староста Шандриголівського старостинського 

округу (в разі необхідності)

Сичов Анатолій Васильович Староста Тернівського старостинського округу

(в разі необхідності)

Філоненко Любов Василівна Староста Криволуцького старостинського округу

(в разі необхідності)

Керуючий справами            Р.О. Малий


