
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 
__06.09.2021_  

Про внесення змін до складу 
групи затвердженого розпорядження
міського голови від 17.06.2021 
«Про створення робочої групи
та реалізації проекту «Em

 З метою підготовки та реалізації проекту 
територіальній громаді, згідно з Наказом Міністерства з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій України від 14.05.2021 № 109 «Про утворення 
робочої групи з підготовки та реалізації проєкту
Лиманської міських територіальних громад Донецької області», 
4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

 

 1. Внести зміни до складу робочої групи затвердженого розпорядженням 
міського голови від 17.06.2021 № 216 «Про створення 
та реалізації проекту «Em
Надію Миколаївну – начальник
міської ради, Роменську Наталію Володимирівну
туризму Лиманської міської ради, Мордвінов
начальника відділу інформаційних технологій виконавчого комітету Ли
міської ради, Зеленську Вікторію Юріївну 
внутрішньої політики ви
Володимира Анатолійович
Володимировича – помічник
затвердити її склад (додається).

 2. Контроль за 
 

 

Міський голова  

 

УКРАЇНА 
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

   м. Лиман   
 

складу робочої  
розпорядженням  

від 17.06.2021 № 216  
робочої групи з підготовки  

Emеrland»» 
 

З метою підготовки та реалізації проекту «Emеrland» 
територіальній громаді, згідно з Наказом Міністерства з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій України від 14.05.2021 № 109 «Про утворення 
робочої групи з підготовки та реалізації проєкту«Emеrland» на базі Святогірської та 

іських територіальних громад Донецької області», 
ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

Внести зміни до складу робочої групи затвердженого розпорядженням 
від 17.06.2021 № 216 «Про створення робочої групи з підготовки 

Emеrland»», а саме ввести до складу робочої групи Діденко 
начальника управління освіти, молоді та спорту Ли

міської ради, Роменську Наталію Володимирівну – начальник
туризму Лиманської міської ради, Мордвінова Артура

відділу інформаційних технологій виконавчого комітету Ли
міської ради, Зеленську Вікторію Юріївну – головного спеціаліст
внутрішньої політики виконавчого комітету Лиманської міської ради, Воронов

Анатолійовича – народного депутата України, Алдохін
помічника-консультанта народного депутата Воронова В.А. та 

затвердити її склад (додається). 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

      О.В. Журавльов

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  № __327____ 

» в Лиманській міській 
територіальній громаді, згідно з Наказом Міністерства з питань реінтеграції 
тимчасово окупованих територій України від 14.05.2021 № 109 «Про утворення 

» на базі Святогірської та 
іських територіальних громад Донецької області», керуючись п. 20 ч. 

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

Внести зміни до складу робочої групи затвердженого розпорядженням 
робочої групи з підготовки 

ввести до складу робочої групи Діденко 
управління освіти, молоді та спорту Лиманської 

начальника відділу культури і 
а В’ячеславовича – 

відділу інформаційних технологій виконавчого комітету Лиманської 
спеціаліста відділу з питань 

конавчого комітету Лиманської міської ради, Воронова 
, Алдохіна Володимира 

народного депутата Воронова В.А. та 

виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

О.В. Журавльов 



         Додаток 1   
         ЗАТВЕРДЖЕННО  
         Розпорядження  
         міськогоголови 

         _06.09.2021_№__327____ 

 

 

Склад 

робочоїгрупиз підготовки та реалізації проекту «Emеrland» 

 

 

Журавльов Олександр Вікторович  Міський голова – голова робочої  
      групи. 

 

Сироватська Ірина Леонідівна Заступник міського голови – заступник 
головиробочоїгрупи. 

 

Переволоцька НаталіяОлегівна Головнийспеціаліст з 
питаньдержавноїдопомогисуб’єктамго
сподарювання виконавчого комітету 
Лиманської міської ради -
секретарробочоїгрупи. 

 

 

   Члени робочоїгрупи: 

 

Алдохін Володимир Володимирович Помічник-консультант народного 
депутата Воронова В.А. 

 

Воронов Володимир Анатолійович Народний депутат України. 

 

Діденко Надія Миколаївна Начальник управління освіти, молоді 
та спорту Лиманської міської ради. 



Зеленська Вікторія Юріївна Головний спеціаліст відділу з питань 
внутрішньої політики виконавчого 
комітету Лиманської міської ради. 

 

Кича Катерина Іванівна  Начальник відділу містобудування та 
архітектури виконавчого комітету 
Лиманської міської ради.  

 

Ляшко Надія Вікторівна Секретар Лиманської міської ради. 

 

Мордвінов Артур В’ячеславович Начальник відділу інформаційних 
технологій виконавчого комітету 
Лиманської міської ради. 

 

МуравльоваОленаМиколаївна Головний спеціаліст відділу охорони 
здоров’я виконавчого комітету 
Лиманської міської ради.  

 

Роменська Наталія Володимирівна Начальник відділу культури і туризму 
Лиманської міської ради. 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами      О.В. Погорелов 

  

 

 

 

 

          


