
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
                                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
                                                        Р І Ш Е Н Н Я

___16.10.2019_______                                                                                 №___433___
                                                                 м. Лиман

Про перенесення пам’ятного знаку
постраждалим внаслідок аварії на 
Чорнобильській атомній електростанції.

    Розглянувши  протокол  №3 комісії  з  питань  інвентаризації  об’єктів  культурної
спадщини  Лиманської  ОТГ  від  08.10.2019  (додається),  відповідно  до  Порядку
встановлення, збереження, обліку та демонтажу пам’ятних знаків,  меморіальних та
анотаційних  дощок  на  території  Лиманської  об’єднаної  територіальної  громади,
затвердженого рішенням міської ради від 20.12.2018 № 7/58-2719 “Про затвердження
Порядку  встановлення,  збереження,  обліку  та  демонтажу  пам’ятних  знаків,
меморіальних  та  анотаційних дощок  на  території  Лиманської  об’єднаної
територіальної громади”, керуючись ст. ст. 32, 40, 52, 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради:

         ВИРІШИВ:

1. Перенести пам’ятний знак постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській 
атомній електростанції з місця розташування біля ЦКД ім. Горького (м. Лиман, вул. 
Незалежності, буд.№ 17) на територію «Алеї Слави» (згідно проекту “Реконструкція 
дитячого майданчику, прилеглої території до будівлі Центра культури і дозвілля ім. 
Горького, частини тротуарів та дороги по вул. Незалежності під площу незалежності в
місті Лиман. Коригування.”

2. КП «Лиманський Зеленбуд» (Самойлов) забезпечити:
     2.1 організацію роботи з демонтажу пам’ятного знаку  постраждалим внаслідок
аварії на Чорнобильській атомній електростанції  біля ЦКД ім. Горького (м. Лиман,
вул. Незалежності, буд.№ 17);
   2.2  складання  спільно  з  відділом  містобудування  та  архітектури  виконавчого
комітету  Лиманської  міської  ради  (Шпак),  відділом  житлово  —  комунального
господарства  виконавчого  комітету  Лиманської  міської  ради (Сердюк),  відділом
культури  і  туризму  Лиманської  міської  ради  (Роменська)  акту  про  демонтаж
пам’ятного  знаку  постраждалим  внаслідок  аварії  на  Чорнобильській  атомній
електростанції;
      2.3 зберігання пам’ятного знаку постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській
атомній електростанції протягом виконання робіт зі створення «Алеї Слави»;
     2.4 встановлення до 15.11.2019 пам’ятного знаку постраждалим внаслідок аварії на
Чорнобильській  атомній  електростанції  на  території  «Алеї  Слави»  згідно  проекту
“Реконструкція дитячого майданчику, прилеглої території до будівлі Центра культури і



дозвілля ім. Горького, частини тротуарів та дороги по вул. Незалежності під площу
незалежності в місті Лиман. Коригування.”

      3.Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого
комітету міської ради Малого Р.О.

Міський голова                                                                                                 П.Ф. Цимідан


