
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

__16.02.2022_____                                       м. Лиман                                             №___39__ 
 
 

 Про внесення змін до складу комісії  з питань  погашення заборгованості із 
заробітної плати (грошового забезпечення),  пенсій,  стипендій, інших  соціальних  
виплат та  податкової заборгованості перед місцевим бюджетом Лиманської  міської 
територіальної громади 
 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 року  
№ 863 «Про посилення  контролю за  погашенням заборгованості із заробітної плати 
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших  соціальних виплат», 
керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  
виконавчий комітет міської ради  

 
В И Р І Ш И В: 
 
1.Внести зміни  до  складу комісії з питань  погашення заборгованості із заробітної 
плати (грошового забезпечення),  пенсій,  стипендій, інших  соціальних  виплат та  
податкової заборгованості перед місцевим бюджетом Лиманської  міської 
територіальної громади, затвердженого рішенням виконавчого комітету  від 
21.04.2021 № 141 «Про створення комісії з питань погашення заборгованості із 
заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій,  стипендій,  інших соціальних 
виплат та  податкової заборгованості перед місцевим бюджетом Лиманської  міської 
територіальної громади»:   
1.1.Вивести зі складу комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати 
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій,  інших соціальних виплат та податкової 
заборгованості перед місцевим бюджетом Лиманської  міської територіальної 
громади  
-ШУЛЯЧЕНКО Ірину Олексіївну –начальника юридичного відділу виконавчого 
комітету  міської ради. 
1.2.Ввести до складу комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати 
(грошового забезпечення), пенсій, стипендій,  інших соціальних виплат та податкової 
заборгованості перед місцевим бюджетом Лиманської  міської територіальної 
громади  
-КОСИК Яну Іванівну – начальника юридичного відділу виконавчого комітету  
міської ради. 
2.Склад  комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового  
 

 



2 
забезпечення), пенсій, стипендій,  інших соціальних виплат та податкової 
заборгованості перед місцевим бюджетом Лиманської  міської територіальної 
громади затвердити в новій редакції (додаток 1). 
3.Контроль за виконанням данного рішення покласти на заступника міського голови 
Юрія АФОНІНА. 
 
 
 

Міський  голова       Олександр ЖУРАВЛЬОВ 



Додаток 1 

до рішення виконавчого  

комітету міської ради 

_16.02.2022__№ __39___ 

Склад    
комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового 
забезпечення), пенсій, стипендій,  інших соціальних виплат та податкової     

заборгованості перед  місцевим бюджетом Лиманської  міської територіальної 
громади 

(в новій редакції) 
ЖУРАВЛЬОВ Олександр Вікторович міський  голова, голова комісії 

 

АФОНІН Юрій Анатолійович                      заступник міського голови, заступник голови 
комісії 

АВДЄЄНКО Надія Павлівна заступник міського голови, заступник голови 
комісії  
 

ШЕПІЛОВА Олена Володимирівна          завідувач сектору з питань праці управління 
соціального захисту населення Лиманської 
міської ради, секретар комісії                                                

 
 

ЧЛЕНИ  КОМІСІЇ  
 

  

АНДРЄЄВА Ганна Сергіївна Начальник відділу економічного розвитку і 
торгівлі виконавчого комітету Лиманської 
міської ради  

БЕЗГУБОВ Олександр 
Володимирович 
 
ГАМАЮНОВА Юлія Миколаївна 
 

Начальник відділу, інспектор з питань праці 
виконавчого комітету Лиманської міської ради 
 
начальник відділу обслуговування громадян 
№ 3 (сервісний центр) Головного управління 
ПФУ Донецької області 

ГАНУЛ Євген Юрійович В.о. начальника Лиманського  міського 
відділення  управління виконавчої дирекції 
Фонду соціального страхування України в 
Донецькій області (за згодою)  

ГЕРГЕЛЬ Роман Валерійович  Голова Лиманського районного комітету 
профспілки держустанов України (за згодою) 
 

КОСИК  Яна Іванівна 
 
 

Начальник юридичного відділу виконавчого 
комітету  міської ради 
 

МАЛЬЧЕНКО  Ганна Вікторівна 
 
 

Начальник управління соціального захисту 
населення Лиманської міської ради  

 



 
 
МАЦУКА Ольга Нестерівна 

2 продовження додатку 1 
 
Начальник Слов’янського відділу по роботі  з 
податковим боргом управління по роботі  з 
податковим боргом ГУ ДПС у Донецькій 
області (за згодою) 
 

ПИЛИПЕНКО Тетяна Вікторівна Начальник фінансового  управління 
Лиманської міської ради 
 

РОМЕНСЬКИЙ Микола Миколайович Заступник начальника сектору превенції 
відділу поліції №3 Краматорського районного 
управління поліції (за згодою) 
  

СТЕШЕНКО Юрій Володимирович  Начальник Лиманської ДПІ ГУ ДПС у 
Донецькій області (за згодою) 

   
ФЕДОРОВА  Наталія Валентинівна Начальник  управління державної 

казначейської служби України в м. Лимані  
Донецької області  (за згодою)  

  

 Склад комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового 
забезпечення), пенсій, стипендій,  інших соціальних виплат та податкової     
заборгованості перед місцевим бюджетом Лиманської міської територіальної громади 
(в новій редакції)  розроблено управлінням соціального захисту населення 
Лиманської міської ради. 

 
 
Начальник управління 
соціального захисту населення      Ганна МАЛЬЧЕНКО 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету      Олександр ПОГОРЕЛОВ 

 


