
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
                                              ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
                                                        Р І Ш Е Н Н Я

__________________                                                                                 №_________

                                                                 м. Лиман

Про встановлення меморіальної дошки

Салу Валерію Володимировичу

       Розглянувши клопотання  відокремленого підрозділу  Громадської  організації

“Маю гідність”  від  27.05.2019  № б/н  про  встановлення  меморіальної  дошки Салу

Валерію  Володимировичу,  проукраїнському  активісту,  який  загинув  внаслідок

катувань за надання волонтерської допомоги українським військовим під час АТО,

враховуючи пропозиції комісії з питань інвентаризації об’єктів культурної спадщини

Лиманської ОТГ від 03.07.2019, Протокол №2, відповідно до Порядку встановлення,

збереження,  обліку  та  демонтажу  пам’ятних  знаків,  меморіальних  та  анотаційних

дощок  на  території  Лиманської  об’єднаної  територіальної  громади,  затвердженого

рішенням  міської  ради  від  20.12.2018  №  7/58-2719  “Про  затвердження  Порядку

встановлення, збереження,  обліку та демонтажу пам’ятних знаків,  меморіальних та

анотаційних дощок  на  території  Лиманської  об’єднаної  територіальної  громади”,

керуючись ст.  ст.  31, 40  Закону України  «Про місцеве  самоврядування  в  Україні»,

виконавчий комітет міської ради:

            ВИРІШИВ:

1. Встановити  меморіальну  дошку  Салу  Валерію  Володимировичу -

проукраїнському  активісту,  який  загинув  внаслідок  катувань  за  надання

волонтерської  допомоги  українським  військовим  під  час  АТО,  на  другому

поверсі приміщення Шандриголівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Лиманської міської ради Донецької області.

2. Відокремленому підрозділу Громадській організації “Маю гідність”:

2.1  визначити  та  узгодити  з  відділом  архітектури  та  містобудування

виконавчого  комітету  міської  ради  безпосереднє  місце  встановлення

меморіальної дошки;

2.2  здійснити  заходи  щодо  передачі   меморіальної  дошки  до  комунальної

власності територіальної громади;

2.3 забезпечити укладання охоронного договору;

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого

комітету міської ради Малого Р.О.

Міський голова                                                                                                 П.Ф. Цимідан
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Про встановлення меморіальної дошки

Салу Валерію Володимировичу

У З Г О Д Ж Е Н О:

Заступник  міського голови                                                               Ю.М. Гамаюнова

Відділ культури і туризму Лиманської

міської ради                                                                                         Н.В. Роменська

Юридичний відділ                        І.О. Шуляченко           

Відділ містобудування та архітектури 

виконавчого комітету міської ради,  О.Г.Шпак

головний архітектор

Відділ організаційної роботи та

внутрішньої політики                                                                         К.Б. Короткова

Загальний відділ                        О.В. Донцова

Керуючий справами                                                                            Р.О. Малий

      

                                                                                      

    


