
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

_30.12.2021__                                 м. Лиман                                               №__522_ 

 
 

Про утворення тимчасової комісії  з обстеження 

технічного стану адміністративної будівлі за 
адресою: Донецька область, Краматорський район,  

с. Закітне, вул. Набережна, 7А 
 

Розглянувши лист заступника голови Донецької обласної державної 
адміністрації, обласної військово-цивільної адміністрації Костюніної Ю.О. від 

18.11.2021” 0.6/16/2185/0/2-21, щодо передачі з комунальної власності Лиманської 
міської територіальної громади у спільну власність територіальних громад сіл, селищ, 

міст, що перебуває в управлінні обласної ради, адміністративної будівлі за адресою6 

Донецька область, Краматорський район, с. Закітне, вул. Набережна, 7А, на виконання 

розпорядження Донецької обласної державної адміністрації від 15.08.2016 № 686  

“Про деякі питання передачі об’єктів житлово-комунального і соціального 

призначення, інших об’єктів у спільну власність теритиоріальних громад сіл, селищ, 

міст, що перебуває в управлінні обласної ради”, керуючись ст. 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Утворити тимчасову комісію з обстеження технічного стану адміністративної 
будівлі за адресою: Донецька область, Краматорський район, с. Закітне,                     
вул. Набережна, 7А та затвердити її персональний склад (додаток 1). 

2. Комісії провести обстеження адміністративної будівлі за адресою: Донецька 

область, Краматорський район, с. Закітне, вул. Набережна, 7А та скласти висновок 

про технічний стан обєкта. 
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського 

голови Сироватську І.Л. 

 

 

Міський голова              Олександр ЖУРАВЛЬОВ 
 

 

 

 

 

 



                                                                                         Додаток 1   

до розпорядження міського голови 

                                                                                         Лиманської міської ради  

_30.12.2021________№_522___ 

СКЛАД 
тимчасової комісії з обстеження технічного стану адміністративної будівлі за 

адресою: Донецька область, Краматорський район, с. Закітне, вул. Набережна, 7А 
 

 

СИРОВАТСЬКА Ірина  - заступник міського голови, голова комісії 
 

УДОВИЧЕНКО Катерина  - начальник відділу ЖКГ, заступник голови комісії 
 

НАУМОВ Володимир  - головний спеціаліст відділу ЖКГ, секретар 
 комісії 
 

Члени комісії: 
КИЧА Катерина  - начальник відділу містобудування та архітектури 

виконавчого комітету Лиманської міської ради  

КОСИК Яна  - начальник юридичного відділу виконавчого 

комітету Лиманської міської ради 
КРАЙЧЕВ Богдан  головний спеціаліст відділу кадастру управління 

містобудування та архітектури Донецької 
державної адміністрації 

МАНЦЕВА Наталія  - начальник відділу обліку та звітності 
виконавчого комітету Лиманської міської ради  

ПЕРЕХОДА Наталія  головний спеціаліст відділу проєктно — 

кошторисної документації управління з питань 

розвитку комунальної інфраструктури 

департаменту житлово-комунального 

господарства Донецької обласної державної 
адміністрації 

СНОПЕНКО Михайло  заступник начальника управління - начальник 

відділу молодіжної політики та масових заходів 

національно - патріотичного виховання 

управління сім’ї, молоді та масових заходів 

національно-патріотичного виховання Донецької 
обласної державної адміністрації  

САНОВСЬКА Ганна  директор комунальної установи “Обласний центр 

соціально психологічної реабілітації” 
 

Начальник відділу ЖКГ виконавчого комітету 

Лиманської міської ради                                                              Катерина УДОВИЧЕНКО 

 

Керуючий  справами виконавчого комітету  

Лиманської міської ради                                                               Олександр ПОГОРЕЛОВ 


