
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_______________                                                                                                                                         №________ 

м. Лиман 

Про внесення змін до складу 

адміністративної  комісії при 

виконавчому комітеті  міської 

ради затвердженої рішенням 

виконавчого комітету 

Лиманської міської ради від  

27.01.2021 року № 6  “Про 

утворення адміністративної 

комісії при виконавчому 

комітеті Лиманської міської 

ради та затвердження її складу” 
 

 

 

 

В зв’язку з кадровими змінами у адміністративній комісії при виконавчому 

комітеті Лиманської міської ради, керуючись ст.40  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.Внести зміни до складу адміністративної комісії при виконавчому комітеті  

Лиманської міської ради затвердженої рішенням виконавчого комітету Лиманської 

міської ради від 27.01..2021 року № 6  “Про утворення адміністративної комісії при 

виконавчому комітеті Лиманської міської ради та затвердження її складу ”, а саме 

виключити члена комісії Сердюк І. В, та ввести члена комісії,  начальника  відділу 

житлово - комунального господарства  виконавчого комітету Лиманської міської 

ради  Муравльову Олену Миколаївну. 

2.Затвердити склад адміністративної комісії при виконавчому комітеті Лиманської 

міської ради (додається). 

3. Контроль  за виконанням даного рішення  покласти на  керуючого 

справами  Погорелова О. В. 
 

 

 

 

 

Міський голова                                                             О. В. Журавльов 

 

          
   



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету          

Лиманської міської ради 

                                                                                      ________ № ________ 

 

 

      

СКЛАД 

адміністративної комісії  при  виконавчому комітеті 
Лиманської міської ради 

 

Сироватська Ірина Леонідівна  - Заступник міського голови, голова 

адміністративної комісії 

Погорелов Олександр Володимирович - Керуючий справами, заступник голови 

адміністративної комісії 

 

Анацький Сергій Володимирович 

- Головний спеціаліст юридичного відділу 

міської ради, відповідальний секретар 

адміністративної комісії 

Члени комісії: 

 

  

Голєв Сергій Іванович - Начальник служби в справах дітей міської 

ради 

Безгубов Олександр Володимирович  - Начальник відділу з питань праці 

виконавчого комітету Лиманської міської 

ради  

Муравльова Олена Миколаївна 

 

- Начальник відділу житлово-комунального 

господарства  міської ради 

Кабацький Олександр Прокопович  

 

- Депутат Лиманської міської ради ( за 

згодою)  

Кабацький Андрій Миколаєвич  

 

- Головний спеціаліст відділу економічного 

розвитку і торгівлі міської ради 

Шпак Олена Геннадіївна - Начальник відділу містобудування та 

архітектури, головний архітектор м. Лиман 

 

 

 

 

Керуючий справами       О.В. Погорелов                                        
 

 

 

 

 

 

 

                                    
 

 

 

 

 

                                     



 

                                         ЛИСТОК-ПОГОДЖЕННЯ 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_______________                                                                                                                                         №________ 

м. Лиман 

Про внесення змін до 

складу адміністративної  

комісії при виконавчому 

комітеті  міської ради 

затвердженої рішенням 

виконавчого комітету 

Лиманської міської ради 

від  27.01.2021 року № 6  

“Про утворення 

адміністративної комісії 

при виконавчому комітеті 

Лиманської міської ради 

та затвердження її складу” 
 

 

 

УЗГОДЖЕНО : 

 

 

Заступник міського голови 
 І.Л. Сироватська 

Юридичний відділ 
 І. О. Шуляченко 

Відділ організаційної роботи    К. Б. Короткова 

Загальний відділ 
 О. В. Донцова 

Керуючий справами 
 О. В.Погорелов 

 

 


