
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

30.12.2021                                                м. Лиман                                              №524

Про внесення змін до розпорядження від 09.12.2021

№479  «Про  утворення  комісії  з  організації

проведення інвентаризації гідротехнічних споруд та

визначення  їх  балансової  належності  на  території

Лиманської міської територіальної громади»

У зв’язку з кадровими змінами, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні»:

1.  Внести  зміни  до  складу  комісії,  затвердженої  розпорядженням  міського

голови  від  09.12.2021  №479  «Про  утворення  комісії  з  організації  проведення

інвентаризації  гідротехнічних  споруд  та  визначення  їх  балансової  належності  на

території Лиманської міської територіальної громади», а саме:

1.1. Вивести зі складу комісії:

Валковського  Євгена  Івановича  —  головного  лісничого  Державного

підприємства «Лиманське лісове господарство»;

Козирєву Наталію Олександрівну — провідного інженера-гідротехніка відділу

водних  об’єктів  та  техногенно-екологічної  безпеки  Сіверсько-Донецького

басейнового управління водних ресурсів.

1.2. Ввести до складу комісії:

Коломацького  Дмитра  Анатолійовича  —  головного  спеціаліста  відділу

територіального розвитку виконавчого комітету Лиманської міської ради;

Мельник  Надію  Володимирівну  —  інженера-гідротехніка  Слов’янської

експлуатаційної  дільниці  Сіверсько-Донецького  басейнового  управління  водних

ресурсів.

2.  Затвердити  склад  комісії  з  організації  проведення  інвентаризації

гідротехнічних  споруд  та  визначення  їх  балансової  належності  на  території

Лиманської міської територіальної громади у новій редакції (додається).

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського

голови Сироватську І.Л.

Міський голова Олександр ЖУРАВЛЬОВ
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СКЛАД

  комісії з організації проведення інвентаризації гідротехнічних споруд та визначення

їх балансової належності на території Лиманської міської територіальної громади

Сироватська Ірина Леонідівна Заступник міського голови, голова комісії

Переволоцька Наталія Олегівна Начальник відділу територіального розвитку

виконавчого комітету Лиманської міської 

ради, заступник голови комісії

Філоненко Валентин Леонідович Головний спеціаліст відділу 

територіального розвитку виконавчого 

комітету Лиманської міської ради, секретар 

комісії

Члени комісії

Коломацький Дмитро Анатолійович Головний спеціаліст відділу 

територіального розвитку виконавчого 

комітету Лиманської міської ради

Красногрудь Наталія Анатоліївна Начальник відділу земельних відносин 

виконавчого комітету Лиманської міської 

ради

Лозицький Олександр Олександрович Державний інспектор з охорони 

навколишнього природного середовища 

Державної екологічної інспекції у Донецькій

області

Манцева Наталія Іванівна Начальник відділу обліку та звітності 

виконавчого комітету Лиманської міської 

ради, головний бухгалтер

Мельник Надія Володимирівна інженер-гідротехнік Слов’янської 

експлуатаційної дільниці Сіверсько-

Донецького басейнового управління водних 

ресурсів

Наумов Володимир Вікторович Головний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства виконавчого 

комітету Лиманської
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Титаренко Володимир Іванович Начальник відділу з питань цивільного 

захисту, мобілізаційної роботи та 

військового обліку виконавчого комітету 

Лиманської міської ради

Керуючий справами Олександр ПОГОРЕЛОВ


