
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
____21.07.2021_                                                                                                 №__289_____ 
                                                                 м. Лиман 
 

Про внесення змін до складу постійної 
комісії з розгляду питань, пов’язаних з 
відключенням споживачів від систем 
централізованого опалення, затвердженої 
рішенням виконавчого комітету міської 
ради від 27.01.2021 №34 “Про 
затвердження Положення про постійну 
комісію з розгляду питань, пов’язаних з 
відключенням споживачів від систем 
централізованого опалення та її складу” 

У зв’язку з кадровими змінами, керуючись ст. 40 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні", виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 
1. Внести зміни до складу постійної комісії з розгляду питань, пов’язаних з 

відключенням споживачів від систем централізованого опалення, затвердженої 
рішенням виконавчого комітету міської ради від 27.01.2021 №34 “Про затвердження 
Положення про постійну комісію з розгляду питань, пов’язаних з відключенням 
споживачів від систем централізованого опалення та її складу”, а саме: 

1.1 включити до складу комісії Удовиченко Катерину Вікторівну — начальника відділу 
житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лиманської міської ради та Кичу 
Катерину Іванівну — в. о. начальника відділу містобудування та архітектури виконавчого 
комітету Лиманської міської ради, головного архітектора м. Лиман; 

1.2 вивести зі складу комісії Муравльову Олену Миколаївну та Шпак Олену Геннадіївну. 
2. Затвердити склад постійної комісії з розгляду питань, пов’язаних з відключенням 

споживачів від систем централізованого опалення та викласти в новій редакції 
(додається). 
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
Сироватську І. Л. 
  
 
 
 
 
Секретар міської ради        Н.В. Ляшко 
 



 
 
        Додаток  
        до рішення виконавчого комітету 
        _21.07.2021___№____289______ 

 
Склад 

постійної комісії з розгляду питань, пов’язаних з відключенням споживачів від 
систем централізованого опалення 

 

Сироватська Ірина Леонідівна Заступник міського голови, голова комісії 

Токарчик Олександр Іванович Депутат міської ради, заступник голови комісії 

Соляник Юлія Сергіївна Головний спеціаліст відділу житлово-комунального 
господарства виконавчого комітету Лиманської 
міської ради, секретар комісії 

Члени комісії:  

Бугайов Олександр 
Анатолійович 

Директор ВО «Лимантепломережа» ОКП 
«Донецьктеплокомуненерго» (за згодою) 

Зленко Вячеслав Олексійович Начальник Лиманської газової дільниці 
Слов'янського УГГ (за згодою) 

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

Мацегора Валерій 
Анатолійович 

Директор КП «Лиманська служба єдиного 
замовника» 

Удовиченко Катерина 
Вікторівна 

Начальника відділу житлово-комунального 
господарства виконавчого комітету Лиманської 
міської ради 

Шуляченко Ірина Олексіївна Начальник юридичного відділу виконавчого 
комітету Лиманської міської ради 

 

Відділ ЖКГ виконавчого комітету 

Лиманської міської ради       К. В. Удовиченко 

 

 

Керуючий справами     О. В. Погорелов 

 


