
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ

____21.07.2021____ № ___287___
                                                                 м. Лиман

Про  внесення  змін  до  рішення
виконавчого комітету міської ради від
17.02.2021 №64 «Про  затвердження
складу комісії по визначенню якісного
стану об’єктів озеленення на території
Лиманської об’єднаної територіальної
громади у новій редакції»

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
міської  ради від  17.02.2021 №64 «Про затвердження складу комісії  по визначенню
якісного стану об’єктів озеленення на території Лиманської об’єднаної територіальної
громади у новій редакції», а саме: 

1.1. Вивести за складу комісії:
Муравльову  Олену  Миколаївну  —  начальника  відділу  житлово-комунального
господарства виконавчого комітету Лиманської міської ради.

1.2. Ввести до складу комісії:
Удовиченко  Катерину  Вікторівну  —  начальника  відділу  житлово-комунального
господарства виконавчого комітету Лиманської міської ради.

2. Затвердити склад комісії в новій редакції (додається).
3.  Контроль за  виконанням даного рішення покласти на  заступника  міського

голови Сироватську І.Л.

Секретар міської ради                                                                              Н.В. Ляшко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Додаток
Рішення виконавчого комітету
Лиманської міської ради
від _21.07.2021 № ___287_____

Склад комісії
по визначенню якісного стану об’єктів озеленення

на території Лиманської об’єднаної територіальної громади

Сироватська Ірина Леонідівна Заступник міського голови, голова комісії

Пасічник Євгеній Олександрович Директор КП «Лиманський «Зеленбуд», заступник
голови комісії

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

Члени комісії:

Кича Катерина Іванівна Головний спеціаліст відділу містобудування та 
архітектури виконавчого комітету Лиманської 
міської ради

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

Лозицький Олександр 
Олександрович

Головний спеціаліст відділу державного 
екологічного нагляду (контролю) природних 
ресурсів Північного регіону Донецької області - 
державний інспектор з охорони навколишнього 
природного середовища Донецької області

Удовиченко Катерина Вікторівна Начальник відділу житлово-комунального 
господарства виконавчого комітету Лиманської 
міської ради

Відділ житлово-комунального
господарства К.В. Удовиченко

Керуючий справами О.В. Погорелов


