
УКРАЇНА
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ

10.08.2021                                                                                                  № 288

м. Лиман

Про  підготовку  та  відзначення

Дня  Державного  Прапора

України  та  30-ї  річниці

Незалежності України

З  метою зміцнення  у  громадян  патріотизму  та  гордості  за  свою  державу,

звеличення подвигу Українського народу у боротьбі за волю і незалежність, гідного

відзначення Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці незалежності України,

відповідно  до  Указів  Президента  України  від  23.08.04  №  987/2004  “Про  День

Державного Прапора України” (зі змінами), 21.10.2020 №459/2020 “Про відзначення

30-ї  річниці  незалежності  України”  та  розпорядження  голови  Донецької

облдержадміністрації,  керівника  обласної  військово-цивільної  адміністрації  від

17.02.2021  №129/5-21  “Про  підготовку  та  відзначення  в  Донецькій  області  Дня

Державного Прапора України та 30-ї річниці незалежності України”, керуючись ст. 42

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”:

1.  Провести 23.08.2021 та  24.08.2021  на території  Лиманської  територіальної

громади святкування Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці незалежності

України.

2.  Утворити  Організаційний  комітет  з  підготовки  та  відзначення  Дня

Державного  Прапора  України  та  30-ї  річниці  незалежності  України  на  території

Лиманської ТГ (далі - Організаційний комітет) та затвердити його персональний склад

(додається).

3.  Організаційному  комітету  (Ляшко)  розробити  і  надати  для  затвердження

міському голові:

3.1.  до 13.08.2021 - План першочергових організаційних заходів з  підготовки

святкувань  до  Дня  Державного  Прапора  України  та  30-ї  річниці  незалежності

України;

3.2.  до  18.08.2021  -  План  святкових  заходів  до  Дня  Державного  Прапора

України та 30-ї річниці незалежності України;

4. Відділам та управлінням міської ради, її виконавчого комітету, які приймають

участь у підготовці та проведенні вищезазначених заходів, забезпечити їх виконання з

дотриманням термінів.

4.  Комунальному  некомерційному  підприємству  “Лиманська  центральна



районна  лікарня”  (Олефіренко)  з  залученням  комунального  некомерційного

підприємства “ЦПМСД”  Лиманської  міської  ради (Ребров)  організувати  медичне

обслуговування святкових заходів до Дня Державного Прапора України та 30-ї річниці

Незалежності 23.08.2021 та 24.08.2021.

5. Організаційному комітету (Ляшко) звернутися з проханням до:

5.1. Лиманського відділу поліції №3 Краматорського РУП ГУНП в  Донецькій

області (Угнівенко) щодо забезпечення дотримання правопорядку під час відзначення

Дня  Державного  Прапора  України  та  30-ї  річниці  Незалежності 23.08.2021  та

24.08.2021.

5.2. 21-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України в 

Донецькій області (Ворона) щодо забезпечення безпеки учасників святкувань у 

випадку виникнення надзвичайних ситуацій під час відзначення Дня Державного 

Прапора України та 30-ї річниці Незалежності 23.08.2021 та 24.08.2021.

8.  Відділу з  питань  внутрішньої  політики виконавчого комітету  міської  ради

(Арматова)  забезпечити  всебічне  висвітлення  у  ЗМІ  підготовку  та  проведення

святкувань до  Дня  Державного  Прапора  України  та  30-ї  річниці  Незалежності

23.08.2021 та 24.08.2021.

9. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова О.В. Журавльов 



Затверджено

розпорядженням міського

голови

від 10.08. 2021 № 288

Склад

Організаційного комітету з підготовки та відзначення 

Дня Державного Прапору України та 30-ї річниці незалежності України 

на території Лиманської ТГ 

Ляшко Надія Вікторівна секретар міської ради, голова робочої групи, голова 

Організаційного комітету

Афонін Юрій 

Анатолійович

заступник міського голови, заступник голови 

Організаційного комітету

Роменська 

Наталія Володимирівна

начальник відділу культури та туризму міської ради,

секретар Організаційного комітету

Члени Організаційного комітету

Авдєєнко 

Надія Павлівна

заступник міського голови

Андрєєва Ганна 

Сергіївна 

начальник відділу економічного розвитку і торгівлі 

виконавчого комітету міської ради

Арматова Вікторія 

Сергіївна

начальник відділу з питань внутрішньої політики 

виконавчого комітету міської ради

Вероцький

Іван Вікторович

начальник Лиманського РЕМу (за згодою)

Ворона Віталій 

Васильович 

начальник 21 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій 

області (за згодою) 

Воскобойніков Денис 

Євгенович 

Голова Громадської ради при виконавчому комітеті 

Лиманської міської ради

Олефіренко Валерій 

Леонідович 

директор КНП «Лиманська центральна районна 

лікарня» 

Донцова

Олеся Валентинівна

начальник загального відділу виконавчого комітету 

міської ради

Діденко Надія 

Миколаївна

начальник управління освіти, молоді та спорту міської 

ради

Дроздова

Тетяна Олексіївна

директор ЦКД м. Лиман

Короткова

Клавдія Борисівна

начальник відділу організаційної роботи виконавчого 

комітету міської ради



Мацегора Валерій 

Анатолійович 

директор Комунального підприємства “Лиманська 

Служба Єдиного Замовника” 

Мікулін Олексій 

Іванович

староста Зарічненського старостинського округу, голова 

ради старост старостинських округів Лиманської ТГ та 

голів комітетів мікрорайонів м. Лиман

Пасічник Євген 

Олександрович 

директор КП Лиманський “Зеленбуд” 

Пасічник 

Олександр 

Анатолійович

директор ТОВ “Редакція газети “Зоря””  (за згодою)

Погорелов Олександр 

Володимирович

керуючий справами виконавчого комітету міської ради

Ребров Андрій 

Владиславович 

директор комунального некомерційного підприємства 

“Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Лиманської міської ради” 

Сироватська Ірина 

Леонідівна 

заступник міського голови

Угнівенко Ігор 

Миколайович

начальник Лиманського відділу поліції №3 

Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області(за 

згодою)

Удовиченко Катерина 

Вікторівна

Начальник відділу житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету міської ради

Шепель Михайло 

Вікторович

директор комунального закладу “Лиманський Центр 

безпеки громадян” 

Шепель Сергій 

Миколайович

Начальник дирекції залізничних перевезень 

структурного підрозділу “Лиманська дирекція 

залізничних перевезень” регіональної філії “Донецька 

залізниця” АТ “Укрзалізниця” (за згодою)

Шуляченко

Ірина Олексіївна

начальник юридичного відділу виконавчого комітету 

міської ради

Склад Організаційного комітету розроблений відділом

з питань внутрішньої політики виконавчого комітету міської ради

Начальник відділу В.С. Арматова 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради О.В. Погорелов 


