
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 РІШЕННЯ
____19.02.2020__                                                                                             №_____54___

     м. Лиман

Про  затвердження  складу

архітектурно-містобудівної

ради у новій редакції

       Для  професійного  колегіального  розгляду  й  обговорення  містобудівних,

архітектурних  та  інженерних  рішень  містобудівної  та  проектної  документації,

зважаючи на кадрові зміни, відповідно до ст. 20 Закону України «Про регулювання

містобудівної  діяльності»,  керуючись наказом Міністерства регіонального розвитку,

будівництва  та  житлово-комунального  господарства  України  «Про  затвердження

Типового положення про архітектурно-містобудівні ради» від 07.07.2011р. №108  та

ст.  31,  40  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  виконавчий

комітет Лиманської міської ради

ВИРІШИВ :

1.    Затвердити  склад  архітектурно-містобудівної  ради  в  новій  редакції

(Додаток 1).

  2.   Визнати такими, що втратили чинність:

-  п.  2  рішення  виконавчого  комітету  Лиманської  міської  ради  від

15.03.2017 № 90 “Про затвердження Положення про архітектурно-містобудівну раду”;

- рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради від 18.04.2018

№ 127 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради

Донецької  області  від  15.03.2017  р.  №  90  “Про  затвердження  Положення  про

архітектурно-містобудівну раду”;

- рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради від 20.03.2019

№ 107 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради

Донецької  області  від  15.03.2017  р.  №  90  “Про  затвердження  Положення  про

архітектурно-містобудівну раду”.

 3.  Контроль  за  виконанням даного рішення  покласти  на заступника міського

голови Муравльову О.М.

Міський голова       П.Ф. Цимідан



         Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО                                             

Рішення виконавчого комітету міської ради

 __19.02.2020_______ № ________54________ 

СКЛАД
архітектурно-містобудівної ради

Шпак Олена Геннадіївна Голова архітектурно-містобудівної ради, начальник 
відділу містобудування та архітектури виконавчого 
комітету Лиманської міської ради, головний архітектор;

Драч Юрій Анатолійович Заступник голови архітектурно-містобудівної ради, 
перший заступник міського голови;

Муравльова Олена Миколаївна Заступник голови архітектурно-містобудівної ради, 
заступник міського голови;

Кича Катерина Іванівна Секретар ради, головний спеціаліст відділу 
містобудування та архітектури виконавчого комітету 
Лиманської міської ради;

Члени ради:

Бугайов Олександр Анатолійович Директор ВО ОКП «Донецьктеплокомуненерго» 
«Лимантепломережа» (за згодою);

Гапоненко Олена Володимирівна Начальник відділу у Лиманському районі Головного 
управління Держгеокадастру у Донецькій області (за 
згодою);

Зленко В’ячеслав Олексійович Начальник Лиманської дільниці Слов’янського 
управління газопостачання та газифікації (за згодою);

Красногрудь Наталія Анатоліївна Начальник відділу земельних відносин виконавчого 
комітету Лиманської міської ради;

Ліпський Сергій Сергійович Заст.начальника 69 державної пожежно-рятувальної 
частини 21 державного пожежно-рятувального загону 
Головного управління ДСНС України у Донецькій 
області капітан служби цивільного захисту(за згодою);

Роменська Наталія Володимирівна Начальник відділу культури та туризму Лиманської 
міської ради;

Самойлов Володимир Петрович Директор КП «Лиманський «Зеленбуд»»

Спасов Володимир Васильович Головний інженер АТ «ДТЕК Донецькі електромережі»
Лиманський РЕМ (за згодою);

Токарчик Олександр Іванович Директор Лиманського ВУВКГ КП «Компанія «Вода 
Донбасу» (за згодою);

Усенко Галина Іванівна Головний фахівець відділу державного нагляду за 
дотриманням санітарного законодавства Лиманського 
міського управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в Донецькій області (за 
згодою);



Шепілов Дмитро Олександрович Директор Комунального підприємства «Лиманська 
служба єдиного замовника» (за згодою);

Шеховцов Микола Миколайович Інженер технічного обстеження ТОВ «Донмегапроект» 
(за згодою);

Шуляченко Ірина Олексіївна Начальник юридичного відділу виконавчого комітету 
Лиманської міської ради.

Начальник відділу містобудування та

архітектури виконавчого комітету

Лиманської міської ради,

головний архітектор         О.Г.Шпак

Керуючий справами          Р.О.Малий


