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Про визначення відповідальних

за підготовку, оприлюднення

оновленнявідкритих даних

державному веб-порталі

даних розпорядника інформації

Виконавчого комітету Лиманської

міської ради 

 

 

 З метою здійснення

що знаходиться у володінні

публічної інформації, визначених

інформації», та інформації

Постанови КМУ № 835 

про набори даних, які

Постанови КМУ від 20 грудня

про набори даних, які

Постанови КМУ №867 від

публічної інформації у

України «Про місцеве самоврядування
 

 
1. Визначити відповідальних

оновлення відкритих даних

розпорядника інформації

   

1.1.Відділ економічного

Лиманської міської ради

Андрєєва Г.С. головний спеціаліст

виконавчого комітету Лиманської

Гарькавенко В.Д. головний

виконавчого комітету Лиманської

 

УКРАЇНА 
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
МІСЬКОГО ГОЛОВИ 

 
 

                                                                                              

м. Лиман 

відповідальних осіб 

оприлюднення та подальше  

відкритих даних на Єдиному 

порталі відкритих 

розпорядника інформації 

комітету Лиманської 

здійснення та забезпечення права кожного на доступ

володінні суб'єктів владних повноважень, інших

інформації, визначених Законом України «Про доступ

інформації, що становить суспільний інтерес

 835 від 21 жовтня 2015 року «Про затвердження

які підлягають оприлюдненню у формі

від 20 грудня 2017 року №1100«Про внесення

які підлягають оприлюдненню у формі

867 від 30 листопада 2016 року «Деякі питання

інформації у формі відкритих даних», керуючись

місцеве самоврядування в Україні: 

відальних осіб за підготовку, оприлюднення

відкритих даних на Єдиному державному веб-порталі

інформації Виконавчого комітету Лиманської міської

економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету

міської ради: 

головний спеціаліст відділу економічного розвитку

комітету Лиманської міської ради; 

головний спеціаліст відділу економічного розвитку

комітету Лиманської міської ради; 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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на доступ до інформації, 

повноважень, інших розпорядників 

Про доступ до публічної 

інтерес, на виконання 

затвердження Положення 

формі відкритих даних», 

внесення змін до Положення 

формі відкритих даних», 

Деякі питання оприлюднення 

еруючись статтею 42 Закону 

оприлюднення та подальше 

порталі відкритих даних 

Лиманської міської ради: 

виконавчого комітету 

розвитку і торгівлі 

економічного розвитку і торгівлі 



Сабініна І.М. головний спеціаліст відділу економічного розвитку і торгівлі 

виконавчого комітету Лиманської міської ради. 

1.2. Відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Лиманської міської ради: 

Сердюк І.В. виконуючий обов’язки начальника відділу житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету Лиманської міської ради. 

1.3. Відділ земельних відносин виконавчого комітету Лиманської міської 

ради: 

Красногрудь Н.А. начальник відділу земельних відносин виконавчого комітету 

Лиманської міської ради. 

1.4. Відділ інвестиційної діяльності виконавчого комітету Лиманської 

міської ради: 

Авдєєнко Н.О. начальник відділу інвестиційної діяльності виконавчого комітету 

Лиманської міської ради; 

Антоненко І.А. головний спеціаліст відділу інвестиційної діяльності виконавчого 

комітету Лиманської міської ради. 

1.5. Відділ містобудування та архітектури виконавчого комітету Лиманської 

міської ради: 

Слєпцов Д.А. головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури 

виконавчого комітету Лиманської міської ради. 

1.6. Відділ надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

Лиманської міської ради: 

Юдіна Н.М. заступник начальника відділу надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Лиманської міської ради. 

1.7. Відділ обліку та звітності виконавчого комітету Лиманської міської 

ради: 

Манцева Н.І. головний бухгалтер, начальник відділу обліку та звітності 

виконавчого комітету Лиманської міської ради; 

Ребрей К.Є. заступник головного бухгалтера, начальника відділу обліку та 

звітності виконавчого комітету Лиманської міської ради; 

Маринченко Л.В. головний спеціаліст відділу обліку та звітності виконавчого 

комітету Лиманської міської ради; 

Лук’янова А.О. провідний спеціаліст відділу обліку та звітності виконавчого 

комітету Лиманської міської ради. 

1.8. Загальний відділ виконавчого комітету Лиманської міської ради: 

Свідло О.М. головний спеціаліст загального відділу виконавчого 

комітету Лиманської міської ради; 



Вороніна О.А. головний спеціаліст загального відділу виконавчого 

комітету Лиманської міської ради. 

1.9. Відділ організаційної роботи та внутрішньої політики виконавчого 

комітету Лиманськоїміської ради: 

Короткова К.Б. начальник відділу організаційної роботи та внутрішньої 

політики виконавчого комітету Лиманської міської ради. 

 

2. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Лиманської міської ради (Малого Р.О.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова       П.Ф. Цимідан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


