
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

__________                                                                                                  № ____ 
м. Лиман 

 

Про внесення змін до складу громадської житлової комісії 
затвердженої рішенням виконавчого комітету Лиманської 
міської ради від 17.02.2021 №71 “Про затвердження 
Положення та складу громадської житлової комісії при 
виконавчому комітеті Лиманської міської ради” 
 

  У зв'язку з кадровими змінами, керуючись ст.ст. 30, 40 Закону України “Про 
місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради 

 
ВИРІШИВ: 
1. Внести зміни до складу громадської житлової комісії затвердженої рішенням 
виконавчого комітету Лиманської міської ради від 17.02.2021 №71 “Про затвердження 
Положення та складу громадської житлової комісії при виконавчому комітеті 
Лиманської міської ради”, а саме: 

1.1 вивести зі складу громадської житлової комісії при виконавчому комітеті 
Лиманської міської ради Антоненко Ірину Анатоліївну 

2. Затвердити склад громадської житлової комісії при виконавчому комітеті 
Лиманської міської ради та викласти в новій редакції, (додається). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови  
Сироватську І.Л. 

 

 

 

Міський голова      Олександр ЖУРАВЛЬОВ 

 

 

 



          Додаток  
                                                                                         до  рішення виконавчого  
                              комітету міської ради 
          _________ № ____ 
 

С К Л А Д 
громадської житлової комісії при виконавчому комітеті Лиманської 

міської ради  
 
СИРОВАТСЬКА Ірина - заступник міського голови, голова комісії 

 
АФОНІН Юрій - заступник міського голови, заступник голови 

комісії 
 
ГРЕЦЬКИЙ Олександр 
 
Члени комісії: 

 
- 
 

 
головний спеціаліст відділу ЖКГ виконавчого 
комітету міської ради, секретар комісії 

 
ВИНОКУРОВ Валерій 

 
- 

 
помічник начальника з кадрових питань 
структурного підрозділу “Лиманське локомотивне 
депо” регіональна філія “Донецька залізниця” (за 
згодою) 

ГОЛЄВ Сергій 
 
РЕБРЕЙ Катерина 
 
 
РОМЕНСЬКА Валентина 
 
 
ТОКАРЧИК Олександр 
МАЦЕГОРА Валентина 
 
МАЛИШКО Алла 
 
УДОВИЧЕНКО Катерина 
 
КОСИК Яна 
 

- 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

начальник служби у справах дітей міської ради 
 
заступник начальника відділу обліку та звітності 
виконавчого комітету міської ради, заступник 
головного бухгалтера 
головний спеціаліст відділу економічного 
розвитку та торгівлі виконавчого комітету міської 
ради  
депутат Лиманської міської ради 
депутат Лиманської міської ради 
 
голова громадської організації людей з 
інвалідністю “Подолання” (за згодою) 
начальник відділу житлово-комунального 
господарства виконавчого комітету міської ради 
начальник юридичного відділу виконавчого 
комітету міської ради 

 
Начальник відділу  
житлово-комунального господарства         
виконавчого комітету Лиманської 
міської ради        Катерина УДОВИЧЕНКО 
 
Керуючий справами                 Олександр ПОГОРЕЛОВ 
 
 


