
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_______________                                                                                                   №________ 
                                                                 м. Лиман 

Про затвердження 

персонального складу 

Громадської ради при 

виконавчому комітеті 
Лиманської міської ради  

 

З метою реалізації забезпечення участі громадян в управлінні місцевими 

справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів місцевого 

самоврядування, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з 
громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації 
місцевої політики, розглянувши протокол установчих зборів з формування складу 

Громадської ради при виконавчому комітеті Лиманської міської ради від 11.03.2021 р., 

згідно Положення про Громадську раду при виконавчому комітеті Лиманської міської 
ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 20.07.2016 р. № 

244 “Про затвердження Положення про Громадську раду при виконавчому комітеті 
Лиманської міської ради в новій редакції”, керуючись постановою Кабінету Міністрів 

України від 03.11.2010 № 996 “Про забезпечення участі громадськості у формуванні 
та реалізації державної політики”, ст. 40 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні” виконавчий комітет міської ради  
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити персональний склад Громадської ради при виконавчому комітеті 
Лиманської міської ради (додається) строком на 2 роки. 

2. Відділу з питань внутрішньої політики виконавчого комітету міської ради 

(Арматова) забезпечити систематичне висвітлення на офіційному веб-сайті міської 
ради діяльності Громадської ради при виконавчому комітеті Лиманської міської ради, 

прийнятих нею рішень та стан їх виконання. 
3. Рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради від 18.01.2017 р № 1 

“Про Громадську раду при виконавчому комітеті Лиманської міської ради” визнати 

таким, що втратило чинність.  
4. Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на відділ з 

питань внутрішньої політики виконавчого комітету міської ради, контроль – на 

керуючого справами виконавчого комітету міської ради Погорелова О.В. 
 

 

 

Міський голова       О.В. Журавльов 
 



         ЗАТВЕРДЖЕНО 
         рішення виконавчого 
          комітету міської ради 

 

__________№______ 
 

СКЛАД 
Громадської ради при виконавчому комітеті Лиманської міської ради 

 

Бессарабов Леонід Павлович  Лиманська дорожня профспілкова організація  

Воронов Антон Ігорович  Громадська організація “Захисники 

Донеччини”  

Воронов Артем Ігорович Громадська організація “Учасників бойових 

дій в Донецькій області”  

Воскобойніков Денис Євгенович Громадська організація "СПІВДРУЖНІСТЬ 

ЛИМАНА" 

Воскобойніков Євген Олегович  Донецька обласна громадська організація 

ветеранів повітряно-десантних військ “Союз 
десантників”  

Денщиков Руслан Олексійович  Відокремлений підрозділ громадської 
організації “Державницька ініціатива 
Яроша”, ВП ГО “Дія”  

Єрдакій Олег Миколайович   Громадська організація “Лиманське 
добровільне товариство бджолярів “Бджілка” 

Звєрева Наталія Іванівна  Громадська організація «ГРОМАДСЬКА 

ІНІЦІАТИВА «МИ» 

Ляшко Сергій Анатолійович  Громадська організація “Форпост” смт 
Дробишеве” 

Малишко Алла Валентинівна  Громадська організація “Людей з 
інвалідністю “Подолання” 

Морозова Людмила Іванівна  Громадська організація “Лиманська міська 
рада ветеранів війни, праці та збройних сил”  

Слєпцов Андрій Олександрович  Громадська організація "ЛИМАНСЬКИЙ 

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ СІМ'Ї ТА МОЛОДІ" 

Слєпцов Олексій Васильович  Громадська організація “Союз Десантників та 
воїнів АТО Лиманщини” 

Стеценко Олексій Васильович  Відокремлений Підрозділ Громадської 
Організації «Всеукраїнський Комітет 
Народного Контролю» 

Шабля Володимир Анатолійович   Громадська організація “Асоціація фермерів 

та приватних землевласників Лиманської 
ОТГ Донецької області” 

 

 

Керуючий справами виконавчого 
комітету міської ради     О.В. Погорелов 


