
ЛИМАНСЬКА

_______________                                                                                               

Про внесення змін до складу

проведення конкурсу з 

будівельної організації

для делегування функцій

затвердженої рішенням виконавчого

міської ради від 19.04.2017 

затвердження складу комісії

конкурсу визначення генеральної

організації(підрядної організації

делегування функцій замовника

 

У зв’язку з кадровими змінами

місцеве самоврядування в Україні

ВИРІШИВ: 

1. Внести зміни до

визначеннягенеральноїбудівельноїорганізації

делегування функцій

міської ради від 19.04.2

проведення конкурсу

організації) для делегування

2. Затвердити склад

визначеннягенеральноїбудівельноїорганізації

делегування функцій

3. Контроль за виконанням

голови Муравльову О

 

 

 

 Міський голова 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_______________                                                                                               

м. Лиман 

 

складу комісії з питань 

конкурсу з визначення генеральної 

організації(підрядної організації) 

делегування функцій замовника, 

рішенням виконавчого комітету 

19.04.2017 № 122 “Про 

складу комісії з питань проведення 

генеральної будівельної 

підрядної організації) для 

функцій замовника ” 

кадровими змінами, керуючись ст.40, 52, 59 Закону

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради

зміни до складу комісіїз питань проведення

визначеннягенеральноїбудівельноїорганізації(підрядної 

делегування функцій замовника, затвердженої рішенням виконавчого

19.04.2017 № 122 “Про затвердження складу

проведення конкурсу з визначеннягенеральноїбудівельноїорганізації

організації для делегування функцій замовника ” (додаються

Затвердити склад комісіїз питань проведення

визначеннягенеральноїбудівельноїорганізації(підрядної 

делегування функцій замовника в новій редакції (додається

за виконанням даного рішення покласти на

Муравльову О.М. 

      П.Ф. 

Додаток 1 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

_______________                                                                                               №________ 

Закону України «Про 

міської ради 

питань проведення конкурсу з 

підрядної організації) для 

рішенням виконавчого комітету 

затвердження складу комісії з питань 

визначеннягенеральноїбудівельноїорганізації(підрядної 

додаються) 

проведення конкурсу з 

підрядної організації) для 

додається) 

покласти на заступника міського 

П Ф. Цимідан 

 



до рішення виконавчого комітету 

міської ради  

_________ №________ 

 

Зміни до складу 

комісії з питань проведення конкурсу у відповідності до Порядку проведення 

конкурсу з визначення генеральної будівельної організації (підрядної організації) для 

делегування функцій замовника 

 

1. Вивести зі складу комісії: 

Драча Юрія Анатолійовича – заступника міського голови, голову комісії; 

Піменову Олену Анатоліївну - головного спеціаліста відділу житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради, секретаря комісії; 

Муравльову Олену Миколаївну - начальника відділу житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради, члена комісії; 

Стрілець Світлану Василівну - начальника  відділу обліку та звітності 

виконавчого комітету міської ради, головного бухгалтера, члена комісії. 

2. Ввести до складу комісії: 

Муравльову Олену Миколаївну - заступника міського голови, голову комісії; 

Сердюк Ірину Вікторівну - головного спеціаліста відділу житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради, секретаря 

комісії; 

Піменову Олену Анатоліївну - головного спеціаліста відділу житлово-

комунального господарства виконавчого комітету міської ради, члена комісії; 

Манцеву Наталію Іванівну - начальника відділу обліку та звітності виконавчого 

комітету міської ради, головного бухгалтера, члена комісії. 

 

 

 

 

Т.в.о. начальника відділу ЖКГ 

виконавчого комітету Лиманської міської ради    Ю.С. Соляник 

 

Керуючий справами        Р.О. Малий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2 



до рішення виконавчого комітету 

міської ради  

_________ №________ 

Склад 

комісії  з питань проведення конкурсу у відповідності до Порядку проведення 

конкурсу з визначення генеральної будівельної організації (підрядної організації) для 

делегування функцій замовника 

Муравльова Олена 

Миколаївна 

Заступник міського голови, голова комісії 

 

Свирид Василь 

Володимирович 

Депутат Лиманської міської ради, заступник голови 

комісії 

Сердюк Ірина 

Вікторівна 

Головний спеціаліст відділу житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради, 

секретар комісії 

Члени комісії: 

Авдеєнко Надія 

Павлівна 

Начальник відділу економічного розвитку і  торгівлі 

виконавчого комітету міської ради 

Піменова Олена 

Анатоліївна 

Головний спеціаліст відділу житлово-комунального 

господарства виконавчого комітету міської ради 

Пилипенко Тетяна 

Вікторівна 

Начальник фінансового управління 

Манцева Наталія 

Іванівна 

Начальник  відділу обліку та звітності виконавчого 

комітету міської ради, головний бухгалтер 

Шпак Олена 

Геннадіївна 

Начальник відділу містобудування та архітектури 

виконавчого комітету міської ради, головний архітектор  

Шуляченко Ірина 

Олексіївна 

Начальник юридичного відділу виконавчого комітету 

міської ради  

 

 

 

Т.в.о. начальника відділу ЖКГ 

виконавчого комітету Лиманської міської ради    Ю.С. Соляник 

 

Керуючий справами        Р.О. Малий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


