
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_15.05.2019__         №___208_ 

м. Лиман 
 

Про внесення змін до складу комісії з 

питань безпечної життєдіяльності 

населення Лиманської об’єднаної 

територіальної громади, затвердженого 

рішенням виконавчого комітету 

міської ради від 20.03.2019 № 99 «Про 

створення комісії з питань безпечної 

життєдіяльності населення» 

 

 

В зв’язку з кадровими змінами, керуючись ст.34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до складу комісії з питань безпечної життєдіяльності 

населення Лиманської об’єднаної територіальної громади, затвердженого 

рішенням виконавчого комітету міської ради від 20.03.2019 № 99 «Про 

створення комісії з питань безпечної життєдіяльності населення», а саме 

ввести до складу комісії з питань безпечної життєдіяльності населення: 

 

- Кононенко Анастасію Юріївну – головного державного інспектора 

відділу нагляду в агропромисловому комплексі, житлово-комунальному 
господарстві та соціально-культурній сфері управління нагляду в 
промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного 
управління Держпраці у Донецькій області; 

 

- Реброву Марину Володимирівну – головного спеціаліста відділу з 
питань праці Лиманської міської ради. 

 

 

2. Склад комісії з питань безпечної життєдіяльності населення затвердити в 

новій редакції (додаток 1). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Гамаюнову Ю.М. 

 

 

Міський голова         П.Ф. Цимідан  



Додаток 1  

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

__15.05.2019____ №____208____ 

 

 

 

Склад комісії  
з питань безпечної життєдіяльності 

населення 

 

Гамаюнова Юлія Миколаївна - Заступник міського голови, голова комісії 

 

Тітаренко Володимир Іванович - начальник відділу з питань цивільного 

захисту, мобілізаційної роботи та 

військового обліку виконавчого комітету,  

заступник голови комісії 

 

Роменська Оксана Олександрівна - головний спеціаліст сектору з питань 

праці управління соціального захисту 

населення Лиманської міської ради, 

секретар комісії 

 

Члени комісії 
 

Бікаєв Віктор Шавхатович - інженер з охорони праці КНП «ЦПМСД» 

Лиманської міської ради (за згодою) 

 

Бондаренко Сергій Леонідович - заступник начальника сектору превенції 

Лиманського ВП Слов’янського ВП 

ГНУП в Донецькій області, капітан 

поліції (за згодою) 

 

Гайдуков Сергій Володимирович - заступник начальника загону з організації 

запобігання надзвичайним ситуаціям 

ДПРЗ-21 ГУ ДСНС України у Донецькій 

області (за згодою) 

 

Ганул Євген Юрійович - начальник Лиманського міського 

відділення Фонду соціального 

страхування управління виконавчої 

дирекції Фонду соціального страхування 

України в Донецькій області (за згодою)  

 

Кононенко Анастасія Юріївна - головний державний інспектор відділу 

нагляду в агропромисловому комплексі, 

житлово-комунальному господарстві та 

соціально-культурній сфері управління 



нагляду в промисловості і на об’єктах 

підвищеної небезпеки Головного 

управління Держпраці у Донецькій 

області(за згодою) 

 

Мальченко Ганна Вікторівна 

 

- начальник управління соціального 

захисту населення Лиманської міської 

ради 
 

Медяник Екатерина Геннадіївна - інженер з охорони праці управління 

освіти, молоді та спорту Лиманської 

міської ради  

 

Реброва Марина Володимирівна - головний спеціаліст відділу з питань праці 

Лиманської міської ради 

 

Савченко Вадим Леонідович - заступник головного інженера 

Регіональній філії – начальник технічної 

служби (за згодою) 

 

Соляник Юлія Сергіївна - головний спеціаліст відділу ЖКГ 

Лиманської міської ради 

 

Сушко Ірина Станіславівна 

 

- інженер з охорони праці КЛПЗ 

«Лиманська центральна районна лікарня» 

(за згодою) 

 

Шуляченко Ірина Олексіївна 

 

- начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету Лиманської міської 

ради 

 

 

 

Начальник управління  

соціального захисту населення      Г.В. Мальченко 

 

 

 

Керуючий справами       Р.О. Малий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


