
 

    

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_________                                                                                   №_____ 

м. Лиман 
 

Про внесення змін до складу конкурсної комісії 

по придбанню житлових приміщень для 

тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб у Лиманській міській 

територіальній громаді Донецької області, 

затвердженої рішенням виконавчого комітету 

Лиманської міської ради від 19.05.2021 №205 

“Про затвердження положення  про придбання 

житлових приміщень для тимчасового 

проживання внутрішньо переміщених осіб у 

Лиманській міській територіальній громаді 

Донецької області” 
 

 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 конкурсної комісії по придбанню житлових приміщень для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у Лиманській міській 

територіальній громаді Донецької області затвердженої рішенням виконавчого 

комітету Лиманської міської ради від 19.05.2021 №205 “Про затвердження положення  

про придбання житлових приміщень для тимчасового проживання внутрішньо 

переміщених осіб у Лиманській міській територіальній громаді Донецької області”, 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 конкурсної комісії по придбанню житлових приміщень для 

тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб у Лиманській міській 

територіальній громаді Донецької області 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  
 



 
 

 

 

 

        Додаток 2 
 до рішення виконавчого комітету              

Лиманської міської ради 
                       №______ 
 

СКЛАД 

конкурсної комісії по придбанню житлових приміщень для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб у Лиманській міській територіальній громаді Донецької 

області 
 

Сироватська Ірина Леонідівна - Заступник міського голови,голова комісії 
Афонін Юрій Анатолійович - Заступник міського голови, заступник 

голови  комісії 
Грецький Олександр Вячеславович - Головний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства виконавчого 

комітету міської ради, секретар комісії 

Члени комісії: 
 

  

Андрєєва Ганна Сергіївна 
 

- Начальник відділу економічного розвитку і 

торгівлі виконавчого комітету міської ради 
Кича Катерина Іванівна - Головний спеціаліст відділу 

містобудування та архітектури виконавчого 

комітету міської ради 
Манцева Наталія Іванівна 
 

 

- Начальник відділу обліку та звітності, 

головний бухгалтер виконавчого комітету 

міської ради 
Удовиченко Катерина Вікторівна - Начальник відділу житлово-комунального 

господарства  виконавчого комітету міської 

ради 
Пилипенко Тетяна Вікторівна   Начальник фінансового управління міської 

ради 
Шуляченко Ірина Олексіївна - Начальник юридичного відділу 

виконавчого комітету міської ради 
Яцюк Олена Олексіївна - заступник начальника Управління 

соціального захисту населення Лиманської 

міської ради 
 

Начальник відділу житлово- 
комунального господарства      
виконавчого комітету  
Лиманської міської ради       К.В.Удовиченко 
 

Керуючий справами       О. В. Погорелов 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
__________                                                                                         №_______                               

                                                                 м. Лиман 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету Лиманської міської ради від 

19.05.2021 №205 “Про затвердження 

положення  про придбання житлових 

приміщень для тимчасового проживання 

внутрішньо переміщених осіб у Лиманській 

міській територіальній громаді Донецької 

області” 
 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


