
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
__19.01.2022_____                                                                                                     №___10____ 

                                                                 м. Лиман 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
В зв’язку з кадровими змінами та    керуючись статтею 34 Закону України «Про 

місцеве  самоврядування в Україні», виконавчий  комітет  міської  ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Затвердити склад конкурсної комісії з  розгляду конкурсних пропозицій, 
результатів моніторингу стану виконання (реалізації) програм (проектів, заходів), 
розроблених  громадськими ветеранськими та  організацією  осіб з інвалідністю  на 
території Лиманської об’єднаної територіальної громади  у новій редакції (додаток 1). 
2. Конкурсній комісії з   розгляду конкурсних пропозицій, результатів моніторингу 
стану виконання (реалізації) програм (проектів, заходів), розроблених  громадськими 
ветеранськими та  організацією  осіб з інвалідністю  на території Лиманської 
об’єднаної територіальної громади в своїй роботі керуватись «Порядком проведення  
конкурсу з визначення програм (проектів,заходів), розроблених інститутами 
громадського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова 
підтримка» , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 
1049 (зі змінами) «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення 
програм (проектів,заходів), розроблених інститутами громадського суспільства, для 
виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка». 
3. Управлінню соціального захисту населення (Мальченко) організувати роботу щодо 
проведення конкурсу  фінансової  підтримки громадським організаціям ветеранів та 
осіб з інвалідністю соціального спрямування. 
4. Фінансовому управлінню (Пилипенко) передбачити кошти для  фінансової  
підтримки громадським організаціям ветеранів та осіб з інвалідністю соціального 
спрямування згідно результатів конкурсу. 
5. Вважати таким що втратило чинність склад конкурсної комісії з  розгляду 
конкурсних пропозицій, результатів моніторингу стану виконання (реалізації) 
програм (проектів, заходів), розроблених  громадськими ветеранськими та  
організацією  осіб з інвалідністю  на території Лиманської об’єднаної територіальної 
громади,затверджений  рішенням виконавчого комітету від 16.01.2019 №16 «Про 
створення   конкурсної комісії з  розгляду конкурсних пропозицій, результатів 
моніторингу стану виконання (реалізації) програм (проектів, заходів), розроблених 
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  громадськими ветеранськими та  організацією  осіб з інвалідністю  на території 
Лиманської об’єднаної територіальної громади». 
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови  
АФОНІНА Юрія. 
 
 
 
Міський голова                      Олександр ЖУРАВЛЬОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Додаток 1 
до рішення виконавчого  

комітету міської ради 

_19.01.2022№ ___10__ 
 

С К Л А Д 
 конкурсної комісії з  розгляду конкурсних пропозицій, результатів моніторингу стану 
виконання (реалізації) програм (проектів, заходів), розроблених  громадськими 
ветеранськими та  організацією  осіб з інвалідністю  на території Лиманської 
об’єднаної територіальної громади  у новій редакції 
 
 
АФОНІН Юрій Анатолійович   голова комісії, заступник міського голови 

 
ПОГОРЕЛОВ Олександр Володимирович 
 
ЯЦЮК Олена Олексіївна 

заступник голови комісії, керуючий 
справами виконавчого комітету 
 
секретар комісії, заступник начальника 
управління соціального захисту 
населення Лиманської міської ради 
 

Члени комісії: 
  

АРМАТОВА Вікторія Сергіївна 
 
 
 
ВЕРГУН Сергій Іванович 
 
 
ВОЛЬСЬКИЙ В’ячеслав Леонідович 

начальник відділу з питань 
внутрішньої політики виконавчого 
комітету міської ради  
 
 член громадської організації «Людей з 
інвалідністю «Подолання» (за згодою) 
 
 член громадської організації 
«Лиманська міська організація 
Української спілки ветеранів 
Афганістану (воїнів-
інтернаціоналістів)» (за згодою) 
                                                                                    

КОСИК Яна Іванівна начальник юридичного відділу 
виконавчого комітету Лиманської 
міської ради 

  
ПАРШИКОВ Василь Михайлович член Лиманської міської громадської 

організації «Союз Чорнобиль» 
 (за згодою) 
 

ПИЛИПЕНКО Тетяна Вікторівна 
 
 
РЕБРОВ Андрій Владиславович 

начальник фінансового управління 
Лиманської міської ради 
 
депутат міської ради (за згодою) 

  



                                                                      2 
 
САС Артем Юрійович 
 
 
 
СИРОВАТСЬКА Ірина Леонідівна 

                          Продовження додатку 1 
 
член громадської організації «Спілка 
воїнів АТО та десантників  
Лиманщини» (за згодою) 
 
голова громадської організації 
«Лиманська міська організація жінок» 
(за згодою) 
 

ТРУШ Інна Віталіївна 
 
ШАРАПОВА Ольга Миколаївна 

депутат міської ради (за згодою) 
 
член громадської організації 
«Лиманська міська рада ветеранів 
війни, праці та збройних сил» 
 (за згодою) 
 

 
 
 

Склад комісії підготовлено управлінням соціального захисту населення міської ради 
 
 
Начальник управління      Ганна МАЛЬЧЕНКО 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету   Олександр ПОГОРЕЛОВ 

 
 
 
 
 

 


