
            
 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 РІШЕННЯ 
__________                                                                                                  № ____ 

м. Лиман 
 

Про внесення змін до складу громадської 

житлової комісії при виконавчому комітеті 

Лиманської міської ради, 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 при виконавчому комітеті 

Лиманської міської ради 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 включити до складу комісії Удовиченко Катерину Вікторівну — начальника 

відділу житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лиманської міської 

ради 

1.2 вивести зі складу комісії Муравльову Олену Миколаївну 

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                                                        О. В. Журавльов 

 

 

 



 

   
 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 РІШЕННЯ 

___________                                                                                                     № ___ 
м. Лиман 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Лиманської міської ради від 

17.02.2021 №71 “Про затвердження 

Положення та складу громадської житлової 

комісії при виконавчому комітеті 

Лиманської міської ради” 

  
 

 

УЗГОДЖЕНО : 

 

Заступник міського голови  І. Л. Сироватська 

Відділ ЖКГ                                                                     К. В. Удовиченко 

Юридичний відділ  Я. І. Косик 

Загальний відділ  Л. О. Чумак 

Керуючий справами  О. В. Погорелов  

 

 

 

   

 

 

 

 

          

         

 



 

          

 

 

 

          Додаток 2 
                                                                                         до  рішення виконавчого  

                              комітету міської ради 
          _________ № ____ 
 

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

міської ради  
 

 

Сироватська І. Л. - заступник міського голови, голова комісії 
 

Афонін Ю. А. - заступник міського голови, заступник голови комісії 
 

Грецький О. В. 

 

Члени комісії: 

 

- 
 

 

головний спеціаліст відділу ЖКГ виконавчого комітету 

міської ради, секретар комісії 

 

Антоненко І. А. 

 

Винокуров В. В. 

 

- 
 

 

- 

 

голова профспілкової організації Лиманської міської ради 

та її виконавчого комітету   

помічник начальника з кадрових питань структурного 

підрозділу “Лиманське локомотивне депо” регіональна 

філія “Донецька залізниця” (за згодою) 
Голєв С. І. 
 

Ребрей К. Є. 
 

 

Роменська В. М. 
 

Токарчик О.І. 
Мацегора В. А. 
 

Малишко А. В. 
 

Удовиченко К.В. 
 

Шуляченко І. О. 
 

- 
 

- 
 

 

- 
 

- 
- 
 

- 
 

- 
 

- 

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 
директор КП “Лиманська СЄЗ” 
 

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         К. В. Удовиченко 



 

Керуючий справами                  О. В. Погорелов 


