
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

____16.02.2022______                                       м. Лиман                                             №___40___ 
 
 

Про внесення змін до складу  комісії у 
справах альтернативної (невійськової) 
служби  
 

  З метою вдосконалення  роботи з питань альтернативної (невійськової) служби, на   
виконання постанови Кабінету Міністрів України  від  10.11.1999 № 2066   «Про 
затвердження  нормативно-правових  актів щодо  застосування Закону України «Про 
альтернативну (невійськову) службу» від 12.12.1991 .№ 1975-ХІІ  із змінами, 
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 у справах альтернативної (невійськової) служби, 
затвердженого  рішенням виконавчого комітету  від 27.01.2021 № 22 «Про створення 
комісії у справах альтернативної (невійськової) служби»:     
1.1.Вивести зі складу комісії у справах альтернативної (невійськової) служби   
-ШУЛЯЧЕНКО Ірину Олексіївну –начальника юридичного відділу виконавчого 
комітету  міської ради. 
1.2.Ввести до складу комісії у справах альтернативної (невійськової) служби - КОСИК 
Яну Іванівну – начальника юридичного відділу виконавчого комітету  міської ради. 
2.Склад  комісії у справах альтернативної (невійськової) служби  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_______ №__40_____  

 

Склад комісії 
у справах альтернативної (невійськової) служби 

(в новій редакції) 
 

ПОГОРЕЛОВ Олександр 
Володимирович                             

Керуючий справами виконкому Лиманської  
міської ради,  голова комісії 
 

МАЛЬЧЕНКО Ганна Вікторівна               начальник управління соціального захисту  
населення  Лиманської міської ради, заступник 
голови  комісії     

ШЕПІЛОВА Олена 
Володимирівна          
                                       
 

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

  
 
 

ЧЛЕНИ  КОМІСІЇ  
 
 

  
Д’ЯЧЕНКО Валентина Василівна Медичний директор КНП «ЦПМСД» 

Лиманської міської ради 
 

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

ЄРЬОМЕНКО Тетяна 
Анатоліївна 

Директор Лиманського міського  центу 
зайнятості (за згодою) 
 

КОДІРОВ Якуб  Сайімович 
 
 
 
КОСИК Яна Іванівна 
 
 

Начальник віділу рекрутингу та 
комплектування 1 го відділу Краматорського 
РТЦ та  СП (за згодою) 
 
Начальник  юридичного відділу  виконавчого 
комітету Лиманської міської ради 

ОЛЕФІРЕНКО Валерій 
Леонідович 
 

Директор  КНП «Лиманська ЦРЛ» 
 

  



    

 
ПАРФЬОНОВА  Наталія 
Олексіївна 

2                                   Продовження додатку 1 
Директор Територіального  центру 
соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) м. Лиман 
 

ПАСІЧНИК Євген 
Олександрович 

Директор КП «Лиманський Зеленбуд» 
 

 
ТИТАРЕНКО Володимир 
Іванович 

 
Начальник відділу  з питань  цивільного 
захисту , мобілізаційної роботи та 
військового обліку  виконавчого комітету  
Лиманської міської ради 
 

ТОКАРЧИК Олександр Іванович Директор Лиманського ВУВКГ КП 
«Компанія «Вода Донбасу» 
 

 

  УГНІВЕНКО Ігор Миколайович Начальник відділу поліції № 3 
Краматорського районного управління 
поліції, підполковник (за згодою) 
 

    Склад  комісії у справах альтернативної (невійськової) служби (в новій редакції) 
розроблено управлінням  соціального захисту населення Лиманської міської ради 
 
 

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

 


