
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_______________                                       м. Лиман                                             №________ 
 

Про утворення комісії з обстеження житла, 
зруйнованого внаслідок надзвичайної ситуації 
воєнного характеру, спричиненої збройною агресією 
Російської Федерації та затвердження її складу 

 

Відповідно до Порядку “Надання та визначення розміру грошової допомоги 
постраждалим від надзвичайних ситуацій та розміру грошової компенсації 
постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної 
ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 18 грудня 2013 року № 947 (в 
редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2020 року № 767)  
керуючись ст. ст. 40, 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” 
виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ: 
1. Утворити Комісію з обстеження житла, зруйнованого внаслідок надзвичайної ситуації 
воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації на території 
Лиманської міської територіальної громади (далі — Комісія) та затвердити її склад 
(додається). 
2.Рішення Виконавчого комітету Лиманської міської ради від 17.02.2021 №61 “Про 
утворення комісії з обстеження житла, зруйнованого внаслідок надзвичайної ситуації 
воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації та 
затвердження її складу” визнати таким, що втратило чинність. 
3. Комісії (Сироватська) у своїй діяльності керуватися Порядком надання та визначення 
розміру грошової допомоги постраждалим від надзвичайних ситуацій та розміру 
грошової компенсації постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано 
внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією 
Російської Федерації, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 18 грудня 
2013 року № 947 (в редакції Постанови Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2020 
року № 767 зі змінами).  
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 
Сироватську І.Л. 
 
 
Міський голова             Олександр ЖУРАВЛЬОВ 



                                                                        Додаток до рішення виконавчого комітету 
                                                                               __________ № ____________ 

 Комісія з обстеження житла, зруйнованого внаслідок надзвичайної ситуації воєнного 
характеру, спричиненої збройною агресією Російської Федерації 

 
Сироватська Ірина Леонидівна  Заступник міського голови, голова комісії 

 
Токарчик Олександр Іванович Депутат міської ради, заступник голови комісії 

 
Наумов Володимир Вікторович - Головний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства виконавчого комітету 
Лиманської міської ради, секретар комісії 

Члени комісії ׃  

Андрєєва Ганна Сергіївна - Начальник відділу економіки розвитку та 
торгівлі виконавчого комітету  

Арматова Вікторія Сергіївна - Начальник відділу з питань внутрішньої 
політики виконавчого комітету Лиманської 
міської ради 

Красногрудь Наталія 

 Анатоліївна 

- Начальник відділу земельних відносин 
виконавчого комітету міської ради 

Мальченко Ганна Вікторівна - Начальник управління соціального захисту 
населення Лиманської міської ради 

Мацегора Валерій Анатолійович - Директор КП “Лиманська СЄЗ” 

Кича Катерина Іванівна - Начальник відділу містобудування та 
архітектури виконавчого комітету Лиманської 
міської ради 

Косик Яна Іванівна - Начальник юридичного відділу виконавчого 
комітету Лиманської міської ради 

Науменко Тетяна Вікторівна - Інженер з інвентаризації нерухомого майна 
Слов’янського КП «БТІ» (за згодою) 

Титаренко Володимир Іванович - Начальник відділу з питань цивільного захисту, 
мобілізаційної роботи та військового обліку 
виконавчого комітету Лиманської міської ради 

Удовиченко Катерина Вікторівна - Начальник відділу житлово-комунального 
господарства виконавчого комітету Лиманської 
міської ради 

 
Начальник відділу ЖКГ                                                              Катерина УДОВИЧЕНКО 
 

Керуючий справами                                                             Олександр ПОГОРЄЛОВ 


