
 
 

УКРАЇНА 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
19.02.2020         №107 

м Лиман 

 

Про внесення змін до складу комісії з 

питань розвитку туризму в Лиманській 

об’єднаній територіальній громаді, 

затвердженого розпорядженням міського 

голови від 14.05.2019 № 292  та 

затвердження складу комісії в новій 

редакції  

 

 З метою забезпечення належного та якісного рівня розвитку туризму в 

Лиманській об’єднаній територіальній громаді, враховуючі  кадрові зміни, керуючись 

ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

 

1. Внести зміни до складу комісії з питань розвитку туризму в Лиманській 

об’єднаній територіальній громаді, затвердженого розпорядженням міського 

голови від 14.05.2019 № 292 «Про створення комісії з питань розвитку туризму 

в Лиманській об’єднаній територіальній громаді, затвердження її складу та 

Положення про неї». 

2. Вивести зі складу комісії з питань розвитку туризму в Лиманській об’єднаній 

територіальній громаді:  

- Демидову Вікторію Вікторівну - головний лікар КЛПЗ "Лиманська 

центральна районна лікарня" (за згодою); 

-  Соляник Юлію Сергіївну - т.в.о. начальника відділу житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради. 

3. Ввести до складу комісії з питань розвитку туризму в Лиманській об’єднаній 

територіальній громаді:  

- Олефіренко Валерія Леонідовича – директора Комунального 

некомерційного підприємства «Лиманська центральна районна лікарня»; 

- Сердюк Ірину Вікторівну – в.о. начальника відділу житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради. 

4. Затвердити склад комісії з питань розвитку туризму в Лиманській об’єднаній 

територіальній громаді в новій редакції (додається). 

5. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова        П.Ф. Цимідан 
 



Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження міського голови 

від 19.02.2020р №  107  

 

Склад 

комісії з питань розвитку туризму в Лиманській об’єднаній територіальній 

громаді  
(нова редакція) 

 

Малий Роман Олександрович Керуючий справами виконавчого комітету 

міської ради, голова комісії 

Гамаюнова Юлія Миколаївна Заступник міського голови, заступник 

голови комісії 

Могильна Марина Анатоліївна Головний спеціаліст відділу культури і 

туризму міської ради, секретар комісії 

Члени комісії: 

Авдєєнко Надія Павлівна Начальник відділу економічного розвитку і 

торгівлі виконавчого комітету міської ради 

Авдєєнко Наталія Олександрівна Начальник відділу інвестиційної діяльності 

виконавчого комітету міської ради 

Беспалов Сергій Вікторович Начальник управління 

Держпродспоживслужби в м. Лимані 

Донецької області (за згодою) 

Безгубов Олександр Володимирович Начальник відділу, інспектор з питань 

праці виконавчого комітету міської ради 

Бондаренко Сергій Леонідович Заступник начальника сектору превенції  

Лиманського відділення поліції  

Слов’янського ВП ГУ НП в Донецькій 

області (за згодою) 

Валковський Євгеній Іванович Головний лісничий ДП Лиманське лісове 

господарство (за згодою) 

Гайдуков Сергій Володимирович Заступник начальника загону з організації 

запобігання надзвичайним ситуаціям 

ДПРЗ-21 ГУ ДСНС України у Донецькій 

області майор служби цивільного захисту 

(за згодою) 

Кравченко Борис Григорович Завідувач Лиманської районної філії 

Державної установи (Донецький обласний 

лабораторний центр МОЗ України) (за 

згодою) 

Красногрудь Наталія Анатоліївна   Начальник відділу земельних відносин 

виконавчого комітету міської ради 

Менчак Олег Васильович Начальник рятувальної станції на 

Краснолиманській РС №9 Комунальної 

спеціалізованої аварійно-рятувальної 



служби (за згодою) 

Мікулін Олексій Іванович Староста Зарічненського старостинського 

округу Голова Ради старост 

старостинських округів Лиманської ОТГ та 
голів комітетів мікрорайонів міста Лиман,  

Олефіренко Валерій Леонідович Директор Комунального некомерційного 

підприємства «Лиманська центральна 

районна лікарня»; 

Пилипенко Тетяна Вікторівна Начальник фінансового управління міської 

ради 

Роменська Наталія Володимирівна Начальник відділу культури і туризму 

міської ради 

Сердюк Ірина Вікторівна В.о. начальника відділу житлово-

комунального господарства виконавчого 

комітету міської ради 

Сироватська Ірина Леонідівна Голова ГО «Лиманська міська організація 

жінок» 

Солопова Любов Вікторівна Головний державний ревізор-інспектор 

відділу місцевих податків і зборів, 

екологічного податку та рентної плати  

Слов’янсько-Лиманського Управління ГУ 

ДФС у Донецькій області (за згодою) 

Ткачук Лідія Іванівна Голова постійної комісії з питань 

підприємницької діяльності та сфери 

послуг, управління промисловістю, 

транспортом, депутат міської ради, 

приватний підприємець  

Шпак Олена Геннадіївна Начальник відділу містобудування та 

архітектури виконавчого комітету міської 

ради, головний архітектор 

Шуляченко Ірина Олексіївна Начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету міської ради 

 Старости старостинських округів (за 

територією) 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами        Р.О. Малий 

 

 

 

 

 

 

 


