
                                                                    

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_________________                                                                                                   №_________ 
                                                                 м. Лиман 
 
Про внесення змін до складу опікунської ради, 
затвердженого рішенням виконавчого комітету від 
17.02.2021 №53 "Про затвердження складу 
опікунської ради над повнолітніми особами в  
новій редакції" 
 
   

В зв’язку з кадровими змінами, керуючись статтею 34 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 
 
ВИРІШИВ: 
 
1. Внести зміни до складу опікунської ради, затвердженого рішенням виконавчого 
комітету від 17.02.2021 №53 "Про затвердження складу опікунської ради над 
повнолітніми особами в  новій редакції". 
1.1. Вивести зі складу опікунської ради 
- Сухову Юлію Андріївну, в.о.заступника начальника Бахмутсько-Лиманського 
об’єднаного управління Пенсійного фонду України Донецької області (за згодою). 
- Шуляченко Ірину Олексіївну, начальника юридичного відділу Лиманської міської 
ради. 
1.2. Ввести до складу опікунської ради 
- Гамаюнову Юлію Миколаївну, начальник  відділу обслуговування громадян №3 
(сервісний центр) управління обслуговування громадян ГУ Пенсійного фонду в 
Донецькій області (за згодою). 
- Косик Яну Іванівну, начальник юридичного відділу Лиманської міської ради. 
2. Склад опікунської ради затвердити в новій редакції (додається). 
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 
Юрія АФОНІНА. 
 
 
Міський голова                                                                     Олександр ЖУРАВЛЬОВ 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                

                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                       Рішення виконавчого комітету 

                                                                                       міської ради 

 ________   №  ______ 

                                                             Склад 

опікунської ради над повнолітніми особами 
 

Афонін                                       - заступник міського голови, 
Юрій                                             голова опікунської ради; 
Анатолійович 
 
Парфьонова                             - директор територіального центру соціального 
Наталія                                       обслуговування (надання соціальних послуг) 
Олексіївна                                   м.Лиман, заступник голови опікунської ради; 
 
Войтова                                     - інспектор з кадрів територіального центру 
Надія                                            соціального обслуговування (надання соціальних                        
Павлівна                                      послуг) м..Лиман, секретар опікунської ради; 
 
Члени опікунської ради: 
 
Гамаюнова                                 - начальник відділу обслуговування громадян № 3 
Юлія                                            (сервісний центр) управління обслуговування   
Миколаївна                                 громадян ГУ Пенсійного фонду в Донецькій області  
                                                     (за згодою) 
 
Горюшко                                  - фахівець із соціальної допомоги вдома відділення 
Ганна                                           соціальної допомоги вдома територіального центру 
Геннадіївна                                 соціального обслуговування (надання соціальних 
                                                     послуг) м. Лиман; 
 
Козлова                                     - начальник відділу управління соціального захисту 
Рита                                              населення Лиманської міської ради; 
Вікторівна 
 
Косик - начальник юридичного відділу Лиманської міської 
Яна  ради; 
Іванівна 
 
Морозова                                  - голова громадської організації «Лиманська міська 
Людмила                                     рада ветеранів війни, праці та збройних сил 
Іванівна                                       (за згодою); 
 
Олефіренко                               - директор КНП" Лиманська центральна районна                           
Валерій                                        Лікарня" 



Леонідович 
 
Ребров - директор КНП «ЦПМСД» 
Андрій  
Владиславович 
  
Яцюк                                         - заступник начальника управління соціального 
Олена                                          захисту населення Лиманської міської ради. 
Олексіївна 
 
Склад розроблений  територіальним центром соціального  обслуговування 
(надання соціальних послуг) м.Лиман 
Директор територіального центру    Наталія ПАРЬОНОВА 
 
 
 
 
 
 Керуючий справами      Олександр ПОГОРЕЛОВ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


