УКРАЇНА
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
№228

24.06.2021
м. Лиман

Про підготовку та проведення у
2021 році святкових заходів з
нагоди відзначення Дня молоді

З метою залучення молоді до реалізації молодіжної політики в Лиманській
міській територіальній громаді, організації змістовного дозвілля Лиманців, та
підготовки і відзначення Дня молоді у 2021 році, керуючись ст. 42 Закону України
„Про місцеве самоврядування в Україні”:
1. Провести 27.06.2021 на території Лиманської територіальної громади
святкові заходи з нагоди відзначення Дня молоді.
2. Утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення у 2021 році
святкових заходів з нагоди відзначення Дня молоді (далі - Організаційний комітет)
та затвердити його персональний склад (додається).
3. Організаційному комітету (Афонін) розробити і надати для затвердження
міському голові план проведення святкових заходів з нагоди відзначення Дня
молоді до 25.06.2021.
4. Відділам та управлінням міської ради, її виконавчого комітету, які
приймають участь у підготовці та проведенні вищезазначених заходів, забезпечити
їх виконання з дотриманням термінів.
5. Комунальному некомерційному підприємству “Лиманська центральна
районна лікарня” (Олефіренко) з залученням комунального некомерційного
підприємства “ЦПМСД” Лиманської міської ради (Ребров) організувати медичне
обслуговування святкових заходів під час відзначення Дня молоді 27.06.2021.
6. Організаційному комітету (Афонін) звернутися з проханням до:
6.1. Лиманського відділу поліції №3 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій
області (Угнівенко) щодо забезпечення дотримання правопорядку під час
проведення святкових заходів з відзначення Дня молоді 27.06.2021.
6.2. 21-го Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України в
Донецькій області (Ворона) щодо забезпечення безпеки учасників святкувань у
випадку виникнення надзвичайних ситуацій під час проведення святкових заходів з
відзначення Дня молоді 27.06.2021.
7. Управлінню освіти, молоді та спорту міської ради (Діденко) забезпечити

всебічне висвітлення у ЗМІ підготовки та проведення святкових заходів з нагоди
відзначення Дня молоді.
8. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Міський голова

О.В. Журавльов

Затверджено
розпорядженням міського
голови
від 24.06.2021№228
Склад
Організаційного комітету з підготовки та проведення у 2021 році святкових заходів
з нагоди відзначення Дня молоді
Афонін Юрій
Анатолійович

заступник міського голови, голова Організаційного
комітету

Діденко Надія
Миколаївна

начальник управління освіти, молоді та спорту міської
ради, заступник голови Організаційного комітету

Ніконов
Олексій Костянтинович

начальник відділу національно-патріотичного
виховання, молоді та спорту управління освіти, молоді
та спорту міської ради, секретар Організаційного
комітету

Члени Організаційного комітету
Андрєєва Ганна
Сергіївна

начальник відділу економічного розвитку і торгівлі
виконавчого комітету міської ради

Ворона Віталій
Васильович

начальник 21 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Донецькій
області (за згодою)

Зленко Ірина Андріївна

голова Лиманської міськрайонної організації
Товариства Червоного Хреста України

Мацегора Валерій
Анатолійович

директор Комунального підприємства “Лиманська
Служба Єдиного Замовника”

Мовчан Вадим
Георгійович

директор Дитячо-юнацької спортивної школи м. Лиман

Муравльова
Олена Миколаївна

Начальник відділу житлово-комунального господарства
виконавчого комітету міської ради

Олефіренко Валерій
Леонідович

головний лікар КНП «Лиманська центральна районна
лікарня»

Пасічник
Олександр Анатолійович

директор ТОВ “Редакція газети “Зоря”” (за згодою)

Погорелов Олександр

керуючий справами виконавчого комітету міської ради

Володимирович
Приходько
Олексій Борисович

директор ДП “Лиманське лісове господарство” (за
згодою)

Ребров Андрій
Владиславович

головний лікар комунального некомерційного
підприємства “Центр первинної медико-санітарної
допомоги Лиманської міської ради”

Роменська Наталія
Володимирівна

начальник відділу культури і туризму міської ради

Слєпцов Андрій
Олександрович

голова громадської організації «Лиманський інститут
проблем сім’ї т молоді» (за згодою)

Угнівенко Ігор
Миколайович

начальник Лиманського відділу поліції №3
Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області(за
згодою)

Шепель Михайло
Вікторович

директор комунального закладу “Лиманський Центр
безпеки громадян”

Шуляченко
Ірина Олексіївна

начальник юридичного відділу виконавчого комітету
міської ради

Яковлєва
Тетяна Григорівна

директор Лиманського міського центру позашкільної
роботи

Склад Організаційного комітету розроблений управлінням освіти, молоді та спорту
міської ради

Начальник управління

Н.М. Діденко

Заступник міського голови

Ю.А. Афонін

