
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

Р І Ш Е Н Н Я  

 

__19.06.2019___                                                                                     №  ___274_____ 

                                                                 м. Лиман 

 

Про внесення змін до рішення 

виконавчого комітету міської ради від 

15.06.2016 № 207 ”Про створення  

Комісії з питань розміщення об'єктів 

виїздної, виносної і святкової торгівлі на 

території об'єктів благоустрою та 

визначення місць провадження виїздної, 

виносної і святкової торгівлі на території 

Лиманської міської ради (об'єднаної 

територіальної громади)”  

 У зв’язку з кадровими змінами та зміною розподілу посадових обов’язків в 

структурних підрозділах виконавчого комітету міської ради з метою забезпечення 

постійної та ефективної роботи  Комісії з питань розміщення об'єктів виїздної, виносної 

і святкової торгівлі на території об'єктів благоустрою та визначення місць провадження 

виїздної, виносної і святкової торгівлі на території Лиманської міської ради (об'єднаної 

територіальної громади), керуючись частиною першою статті 52  Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”,  виконавчий комітет міської ради  

        ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни до складу Комісії з питань розміщення об'єктів виїздної, виносної і 

святкової торгівлі на території об'єктів благоустрою та визначення місць провадження 

виїздної, виносної і святкової торгівлі на території Лиманської міської ради (об'єднаної 

територіальної громади), затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 

15.06.2016 № 207, а саме 
вивести зі складу комісії Никифорову О.В., Мороз Н.О.; 
ввести до складу комісії: 
Малого Романа Олександровича     -   Кеуючий справами 
Красногрудь Наталію Анатоліївну   -  Начальник відділу земельних відносин 
Самойлова Володимира Петровича -  В.о директора КП”Лиманський Зеленбуд” 
2. Затвердити склад Комісії з питань розміщення об'єктів виїздної, виносної і святкової 

торгівлі на території об'єктів благоустрою та визначення місць провадження виїздної, 

виносної і святкової торгівлі на території Лиманської міської ради (об'єднаної 

територіальної громади) в новій редакції (додається). 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

Фесенко В.П. 

Міський голова                                                                                          П.Ф. Цимідан 



                                          Додаток 1 

                                                                                   до рішення виконавчого  комітету 

                                                                                  __19.06.2019___№___274___ 

 

Склад комісії з розміщення об'єктів  

виїзної , виносної і святкової торгівлі. 
 

№  
п/п 

П.І.Б Посада  

1 Фесенко Володимир 
Петрович 

Заступник міського голови Голова комісії 

2 Муравльова Олена 
Миколаївна 

Заступник міського голови Заступник 
голови 

3 Авдєєнко Надія Павлівна Начальник відділу 
економічного розвитку і 

торгівлі 

Член комісії 

4 Сабініна Ірина Миколаївна  Головний спеціаліст відділу 
економічного розвитку і 

торгівлі 

Секретар 
комісії 

5 Малий Роман 
Олександрович 

Керуючий справами Член комісії 

6 Шуляченко Ірина Олексіївна Начальник юридичного відділу Член комісії 

7 Шпак Олена Генадіївна Начальник відділу архітектури 
та містобудування 

Член комісії 

8 Красногрудь  Наталія 
Анатоліївна 

Начальник відділу земельних 
відносин 

Член комісії 

9 Стешенко Юрій 
Володимирович 

Начальник Лиманської ДПІ   
Слов’янського-Лиманського   

управління ГУ ДФС в 
Донецькій області 

Член комісії 
(за згодою) 

10 Беспалов Сергій Вікторович Начальник  Лиманського 
міського управління  ГУ ДПСС 

в Донецькій    області 

Член комісії 
(за згодою) 

11 Покотило Сергій 
Сергійович 

Заступник начальника 
Лиманського відділення поліції 

Член комісії 
(за згодою) 

12 Самойлов  Володимир 
Петрович 

Директор КП “ Лиманський 
Зеленбуд” 

Член комісії 

 

 

Керуючий справами                                                                            Р. О. Малий 

 


