
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
 

_______________          №________ 

м. Лиман 

 

 

Про внесення  змін до рішення 

виконавчого комітету Лиманської 

міської ради від 20.02.2019 № 46  

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 999 «Про 

затвердження Типового положення про координаційну раду з питань національно-

патріотичного виховання при місцевій державній адміністрації», у зв’язку з 

призначенням нового складу виконавчого комітету Лиманської міської ради, 

керуючись статьями 32, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради від 

20.02.2019 № 46 «Про затвердження положення про Координаційну раду з питань 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді Лиманської об’єднаної 

територіальної громади та складу координаційної ради», а саме: 

1.1 Другий абзац  пункту 6 Положення  викласти в новій редакції: 

«заступник голови координаційної ради - представник громадських об’єднань 

національно-патріотичного спрямування (за згодою)». 

1.2 Затвердити склад Координаційної ради з питань національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді Лиманської об’єднаної територіальної громади в новій 

редакції (додається).  

 

 

 

Міський голова         О.В. Журавльов 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконавчого 

комітету  

від _______№______ 

 

Склад 

Координаційної ради з питань 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

Лиманської об’єднаної територіальної громади 

 

Афонін Юрій Анатолійович заступник міського голови - голова 

Координаційної ради 

 

Дикий Віктор Миколайович 

 

голова спілки воїнів АТО та десантників 

Лиманщини (за згодою) - заступник 

голови Координаційної ради 

 

Леонтьєв Анатолій Леонідович головний спеціаліст відділу національно-

патріотичного виховання молоді та 

спорту, управління освіти, молоді та 

спорту-секретар Координаційної ради 

 

Члени ради: 

 

Арматова Вікторія Сергієвна начальник відділу з питань внутрішньої  

політики виконавчого  комітету 

Лиманської міської ради 

 

Балицький Андрій Володимирович інспектор ювенальної превенції сектору 

превенції 

 

Діденко Надія Миколаївна начальник управління освіти, молоді та 

спорту  Лиманської міської ради 

 

Іваненко Тетяна Павлівна директор Лиманського народного 

краєзнавчого музею 

 

Морозова  Людмила Іванівна 

 

голова міської ради ветеранів війни праці 

та Збройних Сил України (за згодою) 

 

Мікулін Олексій Іванович староста Зарічненського старостинського 

округу, голова ради старостинських 

округів Лиманської ОТГ та голів 

комітетів мікрорайонів м.Лиман 

 

Осипова Тетяна Іванівна голова громадської організації 

«Літературне об’єднання «Промінь» м. 

Лиман (за згодою) 



Пасічник Олександр Анатолійович  

 

головний редактор КП «Редакція газети  

«Зоря» 

 

Поплавська Ольга Олександрівна 

 

керівник громадської організації 

«Альтанка»  м. Лиман (за згодою) 

 

Роменська Наталія Володимирівна начальник відділу культури і туризму 

Лиманської міської ради 

 

Шуляченко Ірина Олексіївна начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету Лиманської міської 

ради 

 

 

 

 

 

Керуючий справами           О.В. Погорелов 

 

 

 

 


