
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_______________                                                                                                   №________ 

м. Лиман 
 

 

 

 

Про внесення змін до cкладу комісії 

щодо розгляду заяв внутрішньо 

переміщених осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України, 

затвердженого рішенням виконавчого 

комітету міської ради від 17.10.2018 

№344 
 

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018р. № 

280 «Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України», Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», керуючись ст.34 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет 

міської ради   

    

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до складу комісії щодо розгляду заяв внутрішньо переміщених 

осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, 

затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 17.10.2018 №344: 

- ввести до складу комісії  Біленко Галину Миколаївну – начальника відділу 

державної реєстрації виконавчого комітету Лиманської міської ради. 

2. Затвердити в новій редакції склад комісії щодо розгляду заяв внутрішньо 

переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України (Додаток 1). 

3. Координацію роботи щодо виконання рішення покласти на начальника 

Управління соціального захисту населення Лиманської міської ради Мальченко 

Г.В. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови 

Гамаюнову Ю.М.                   .  
 

 

 

Міський  голова                                         П.Ф. Цимідан 

 



Додаток  1 

Затверджено 

рішенням виконавчого  

комітету міської ради 

                                                                                                              ________№ ______ 

 

Склад 

комісії щодо розгляду заяв внутрішньо переміщених осіб, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України 

 

Цимідан Петро Федорович            міський голова, голова комісії 

                                                                 

Гамаюнова Юлія Миколаївна            заступник міського голови,  

                                                                            заступник голови комісії 

 

Яцюк Олена Олексіївна                                   заступник начальника 

                                                                 управління соціального захисту  

                                                                       населення Лиманської міської ради, 

                                     секретар комісії 

                                                                Члени комісії:   

               

Авдєєнко Надія Павлівна                                 начальник відділу економічного 

                                                                             розвитку і торгівлі міської ради 

 

Біленко Галина Миколаївна                             начальник відділу державної  

                                                                             реєстрації виконавчого комітету 

                                                                             Лиманської міської ради 

 

Вороніна Оксана Анатоліївна                          провідний спеціаліст загального  

                                                                             відділу міської ради 

 

Грецький Олександр Вячеславович                 провідний спеціаліст відділу житлово-  

                                                                        комунального господарства міської  

                   ради 

 

Дикий Віктор Миколайович                             голова громадської організації 

                                                                             «Спілка воїнів АТО та десантників 

                                                                             Лиманщини», учасник АТО  

                                                                             (за згодою) 

                                                                           

Красногрудь  Наталія Анатоліївна                  начальник відділу земельних відносин 

                                                                             міської ради 

 

Мальченко Ганна Вікторівна                           начальник управління соціального 

                                                                             захисту населення Лиманської  

                                                                             міської ради 

 



Морозова Людмила Іванівна                            голова Ради Ветеранів 

 

Пасічник Тетяна Миколаївна                           начальник відділу державних  

                                                                             соціальних інспекторів 

                                                                            управління соціального 

                                                                            захисту населення Лиманської  

                                                                            міської ради 

 

Пилипенко Тетяна Вікторівна                         начальник фінансового управління  

                                                                            міської ради 

                                                                           

Чумак Володимир Сергійович                         учасник антитерористичної операції   

                                                                            (за згодою) 

  

Шагун Вікторія Юріївна                                   провідний спеціаліст відділу з питань  

                                                                             обслуговування інвалідів, ветеранів 

                                                                             війни та праці управління соціального 

                                                                             захисту населення Лиманської міської 

                                                                             ради 

 

Шпак Олена Геннадіївна                                  начальник відділу містобудування та 

                                                                             архітектури міської ради 

                                    

Шуляченко Ірина Олексіївна                           начальник юридичного відділу міської 

                                                                             ради 

                                                                                                                                                                                        

Склад комісії підготовлено управлінням соціального захисту населення  

 

 

Начальник управління  Г.В.Мальченко 

 

Керуючий справами Р.О.Малий 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


