
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

19.02.2020__                                                                                                                 №___43_____ 

                                                                 м. Лиман 

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

виконавчого комітету міської ради від 

18.09.2019 № 372 «Про внесення змін до  

рішення виконавчого комітету міської 
ради від 20.03.2013 р. № 65 «Про  

утворення комісії  у справах 

альтернативної (невійськової) служби» 
 

 

В зв’язку з кадровими змінами та з метою вдосконалення  роботи комісії у 
справах  альтернативної (невійськової) служби, на   виконання постанови Кабінету 
Міністрів України  від  10.11.1999 р. № 2066   «Про затвердження  нормативно-

правових  актів щодо  застосування Закону України «Про альтернативну (невійськову) 
службу» від 12.12.1991 р.№ 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. Затвердити склад комісії у справах альтернативної(невійськової) служби  

Лиманської міської ради в новій редакції (додаток 1). 

 

2. Додаток 1 рішенням виконавчого комітету міської ради від 18.09.2019 № 372  

           «Про внесення змін до  рішення виконавчого комітету міської ради від      

            20.03.2013 р. № 65 «Про  утворення комісії  у справах альтернативної  
            (невійськової) служби» визнати таким, що втратив чинність. 
 

3. Контроль за виконанням данного рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету Лиманської міської ради Малого Р.О.  

 

 

 

Міський голова         П.Ф. Цимідан  

 

 
 

 

                                                                                     

  

                                                                                          

  



                                                                                        Додаток  1 

                                                                                        до рішення виконавчого комітету  
                                                                                        міської ради 

                                                                                         __19.02.2020______ №___43_____  

Склад комісії 
у справах альтернативної (невійськової) служби 

Малий Роман Олександрович              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  

 

Безщасний Олександр Іванович Начальник Лиманського ВП Слов’янського ВП 

ГУНП в Донецькій області  (за згодою)  

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

Задорожний Олексій 

Олександрович 

Начальник відділу агропромислового розвитку 
Лиманської міської ради 

Кодіров  Якуб  Сайімович Заступник  військового комісару –начальник      
відділення  комплектації, майор 

Музика Ольга Сергіївна Заступник директора Лиманського центру 
зайнятості  

Олефіренко Валерій Леонідович Директор  КНП «Лиманська ЦРЛ» 

Парфьонова Наталія Олексіївна Директор Територіального  центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 
м.Лиман 

Самойлов Володимир Петрович Директор КП «Лиманський Зеленбуд» 

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

Чалий Юрій Миколайович  Головний лікар КНП «ЦПМСД» Лиманської 
міської ради 

Шуляченко Ірина Олексіївна 
 

 

Начальник  юридичного відділу  виконавчого 

комітету Лиманської міської ради 

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

 

Начальник управління                                                             Г.В.Мальченко  

 

 

Керуючий справами                                                                 Р.О.Малий 

 


