
ЛИМАНСЬКА

_08.11.2021_____  

 

 

Про затвердження складу
Всеукраїнської дитячо-юнацької
патріотичної гри «Сокіл
території Лиманської міської
громади у новій редакції
 

 

В зв’язку з кадровими
самоврядування в Україні
 

1. Внести зміни до
створення та затвердження
військово-патріотичної гри
територіальної громади
юнацької військово-патріотичної
міської територіальної громади

2.Контроль за виконанням
міськогоголовиАфоніна Ю
 

 

 

Секретар міської ради 

 

 

 

 

 
УКРАЇНА 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

                м. Лиман     

складу штабу 
юнацької військово-

Сокіл» («Джура») на 
Лиманської міської територіальної 

редакції 

кадровими змінами, керуючись ст.42 Закону України
Україні 

зміни до розпорядження міського голови від 09.01.2019 

затвердження складу штабу Всеукраїнської
патріотичної гри «Сокіл» («Джура») на території

громади» та затвердити склад штабу Всеукраїнської
патріотичної гри «Сокіл» («Джура») на території

територіальної громади у новій редакції (додається). 
за виконаннямцьогорозпорядженняпокласти

міськогоголовиАфоніна Ю.А. 

       

 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

               № _425_ 

Закону України «Про місцеве 

від 09.01.2019 № 10 «Про 

Всеукраїнської дитячо-юнацької 
території Лиманської міської 

Всеукраїнської дитячо-

на території Лиманської 

розпорядженняпокласти на заступника 

Надія ЛЯШКО 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядження міського голови 

__08.11.2021__  №__425__ 

 

Склад 

штабу Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») на території Лиманської 

міської територіальної громади 

 

Афонін Юрій Анатолійович заступник міського голови, голова 
штабу Всеукраїнської дитячо-юнацької 
Військово-патріотичної гри «Сокіл» 

(«Джура») 

 

Діденко Надія Миколаївна начальник управління освіти, молоді та 
спорту Лиманської міської ради, 

заступник голови штабу 

 

Ніконов Олексій Костянтинович начальник відділу національно-

патріотичного виховання, молоді та 
спорту, управління освіти, молоді та 
спорту, заступник голови штабу 

 

Капшук Олександра В’ячеславівна головний спеціаліст відділу 
національно-патріотичного 

виховання,молоді та спорту, управління 
освіти, молоді та спорту 

 

 

Члени штабу 

 

Гончаров Ігор Миколайович член Всеукраїнської громадської 
організації Українське Реєстрове 
Козацтво (за згодою) 

 

Дикий Віктор Миколайович голова ГО «Спілка воїнів АТО та 
десантників Лиманщини» (за згодою) 

 

Заярна Любов Миколаївна  начальник відділу освіти, управління 
освіти, молоді та спорту Лиманської 
міської ради 

 

Зленко Ірина Андріївна голова Лиманського МРО «Товариство 

Червоний Хрест України» (за згодою) 

 

Каракуц Дар’я Олександрівна провідний інспектор відділу організації 



Профілактичної роботи Краматорського 

районного управління Головного 

управління ДСНС України у Донецькій 

області, лейтенант служби цивільного 

захист 
 

Лось Ірина Олександрівна старший бухгалтер відділу обліку та 
звітності-централізована бухгалтерія 
управління освіти, молоді та спорту 

 

Пасічник Олександр Анатолійович головний редактор КП «Редакція Газета 
«Зоря»» 

 

Погребняк Євген Павлович член Всеукраїнської громадської 
організації Українське Реєстрове 
Козацтво (за згодою) 

 

Роменська Наталія Володимирівна начальник відділу культури та туризму 
Лиманської міської ради 

 

Чумак Володимир Сергійович голова ГО «СПІЛКА ВОЇНІВ АТО ТА 

ООС ЛИМАНЩТНИ» (за згодою) 

 

Шерстюк Ярослав Олегович інспектор СЮП ВП Краматорського 

РУП ГУНП в Донецькій області 
 

 

 

Начальник управління освіти, 

молоді та спорту                                                                     Надія ДІДЕНКО 

 

Заступник міського голови                                                   Юрій АФОНІН 


