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 Про внесення змін до рішення

виконавчого комітету міської

ради від 16.03.2016 №

«Про затвердження складу

положення про експертну

місію виконавчого комітету

міської ради» 

 

 

 

 

 В зв’язку з кадровими

самоврядування в Україні

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити склад експертної

дакції (додається). 

 

 

Міський голова   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

 
_                                                                                                   №

м. Лиман 

внесення змін до рішення 

комітету міської 

 16.03.2016 № 109 

затвердження складу та 

про експертну ко-

виконавчого комітету 

 

 

язку з кадровими змінами, керуючись ст. 40 Закону України

самоврядування в Україні” виконавчий комітет міської ради 

експертної комісії  виконавчого комітету міської

     О.В. Журавльов

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

№________ 

Закону України “Про місцеве 

комітету міської ради у новій ре-

О.В. Журавльов 



           ЗАТВЕРДЖЕНО 

         Рішення виконавчого  

         комітету міської ради  

         _________№________ 

                       

 

Склад  

експертної комісії  виконавчого комітету міської ради (нова редакція) 

 

 

 

Погорелов Олександр Володимирович 

 

-керуючий справами виконавчого коміте 

ту міської ради, голова комісії 

Донцова Олеся Валентинівна - начальник загального відділу виконав-

чого комітету міської ради, заступник го-

лови комісії  

Романченко Юлія Андріївна 

 

- архіваріус загального відділу виконав-

чого комітету міської ради, секретар 

комісії 

Члени комісії: 

 

 

Войтенко Ірина Анатоліївна 

 

- начальник архівного відділу виконавчо-

го міської ради 

Жирновий Юрій Миколайович 

 

- комендант виконавчого комітету міської 

ради 

Коровченко Олена Володимирівна - начальник  відділу з питань  кадрової 

роботи виконавчого комітету міської ра-

ди 

Манцева Наталія Іванівна - начальник відділу обліку та звітності 

виконавчого комітету міської ради, го-

ловний бухгалтер 

Шуляченко Ірина Олексіївна - начальник юридичного відділу виконав-

чого комітету міської ради 

 

Склад експертної комісії виконавчого комітету міської ради розроблено загальним 

відділом виконавчого комітету міської ради 

 

 

Начальник загального відділу  

виконавчого комітету міської ради     О.В. Донцова 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого комітету  

міської ради         О.В. Погорелов 
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_______________                                                                                                   №________
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внесення змін до рішення 

комітету міської 

 16.03.2016 № 109 

затвердження складу та 

про експертну ко-

виконавчого комітету 

 

 

У З Г О Д Ж Е Н О : 

 

виконавчого 

 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

№________ 

 

 

І.О. Шуляченко 

 

Л.О.  Чумак 

 

О.В. Погорелов 


