
ЛИМАНСЬКА

 

__26.08.2021____  

Про визначення відповідальних

щодо підготовки та реалізації

«Emеrland»в Лиманській

громадізгідно робочих підгруп

 З метою підготовки

територіальній громаді, згідно

тимчасово окупованих територій

робочої групи з підготовки

Лиманської міських територіальних

Протоколу № 1 «Засідання

проєкту«Emеrland» на базі

територіальних громад Донецької

місцеве самоврядування

 

 1. Визначити відповідальних

«Emеrland»в Лиманській

(додається).  

  2. Контроль за виконанням

міського голови І.Л. Сироватську

 

 

Міський голова  

 

 

УКРАЇНА 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

  м. Лиман   

 

 

 

 

відповідальних осіб  

реалізації проекту     

Лиманській міській територіальній 

підгруп 
 

 

підготовки та реалізації проекту «Emеrland» в Лиманській

громаді, згідно з Наказом Міністерства з питань

окупованих територій України від 14.05.2021 № 109 «

підготовки та реалізації проєкту«Emеrland» на базі

іських територіальних громад Донецької області», 

Засідання робочої групи щодо підготовки та реалізації

на базі Святогірської та Лиманської міських

громад Донецької області», керуючись ст. 42 Закону

самоврядування в Україні»: 

відповідальних осіб щодо підготовки та реалізації

Лиманській міській територіальній громадізгідно робочих

за виконанням цього розпорядження покласти

Сироватську. 

     О.В. Журавльов

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

№ _311__ 

                   

в Лиманській міській 

питань реінтеграції 

 109 «Про утворення 

» на базі Святогірської та 

області», відповідно до 

підготовки та реалізації 

міських об’єднаних 

. 42 Закону України «Про 

та реалізації проекту 

згідно робочих підгруп 

покласти на заступника 

В. Журавльов 



         Додаток 1   

         ЗАТВЕРДЖЕННО  

         Розпорядження  

         міськогоголови 

         26.08.2021 № 311 

  

 

Склад 

відповідальнихосіб щодо підготовки та реалізації проекту «Emеrland»в 

Лиманській міській територіальній громаді згідно робочих підгруп 

 

Назва підгрупи Відповідальні особи 

«Створення проектного офісу 

«Emеrland»» 

Кича К.І. - начальник 

відділумістобудування та архітектури 

виконавчого комітету Лиманської 

міської ради. 

 

«Інклюзивно-освітній простір» Діденко Н.М. – начальник управління 

освіти, молоді та спорту Лиманської 

міської ради. 

Муравльова О.М. – головний спеціаліст 

відділу охорони здоров’я виконавчого 

комітету Лиманської міської ради. 

«Туристично-рекреаційна діяльність» Роменська Н.В. – начальник відділу 

культури і туризму Лиманської міської 

ради. 

«ІТ напрямок» Мордвінов А.В. – начальник відділу 

інформаційних технологій виконавчого 

комітету Лиманської міської ради. 

Зеленська В.Ю. – головний спеціаліст 

відділу з питань внутрішньої політики 

виконавчого комітету Лиманської 

міської ради. 

«Містобудування та проектування 

інфраструктурних об’єктів» 

Кича К.І. - начальник 

відділумістобудування та архітектури 

виконавчого комітету Лиманської 

міської ради. 

 

«Промоція проєкту» Ляшко Н.В. – секретар Лиманської 

міської ради. 

Переволоцька Н.О. – головний 

спеціаліст з питань державної 

допомоги суб’єктам господарювання 

виконавчого комітету Лиманської 



міської ради. 

«Безпековий блок» Мордвінов А.В. – начальник відділу 

інформаційних технологій виконавчого 

комітету Лиманської міської ради. 

Зеленська В.Ю. – головний спеціаліст 

відділу з питань внутрішньої політики 

виконавчого комітету Лиманської 

міської ради. 

«Медико-курортний туризм» Муравльова О.М. – головний спеціаліст 

відділу охорони здоров’я виконавчого 

комітету Лиманської міської ради. 

«Освіта» Діденко Н.М. – начальник управління 

освіти, молоді та спорту Лиманської 

міської ради. 

 

«Зелена економіка» Переволоцька Н.О. – головний 

спеціаліст з питань державної 

допомоги суб’єктам господарювання 

виконавчого комітету Лиманської 

міської ради. 

«Міжнародне співробітництво» Ляшко Н.В. – секретар Лиманської 

міської ради. 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами      О.В. Погорелов 

  

 

 

 

 

 

 

 


