
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
____________                                                                                                   №________ 
                                                                 м. Лиман 

Про затвердження складу 

спостережної комісії при 

виконавчому комітеті 

Лиманської міської ради 

(в новій редакції) 

  
  
 
 
 Відповідно до ст. 40, ст. 59 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, п. 11 Положення про спостережні комісії, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 01.04.2004 року № 429 (в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 10.11.2010 року №1042), виконавчий комітет міської ради 
 

ВИРІШИВ: 

1. Призначити головою спостережної комісії при виконавчому комітеті 

Лиманської міської ради  Погорелова Олександра Володимировича - керуючого 

справами виконавчого комітету Лиманської міської ради. 

2. Призначити секретарем спостережної комісії при виконавчому комітеті 

Лиманської міської ради Косик Яну Іванівну — головного спеціаліста 

юридичного відділу виконавчого комітету Лиманської міської ради. 

3. Затвердити склад спостережної комісії при виконавчому комітеті Лиманської 

міської ради в кількості 11 чоловік в новій редакції (додається). 

4. Рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради від 17.04.2019 року № 

155  “Про затвердження складу спостережної комісії при виконавчому комітеті 

Лиманської міської ради”- вважати таким, що втратив чинність. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого 

комітету Лиманської міської ради Погорелова О.В. 

 

 

Міський голова                            О.В. Журавльов 

 

 

  
                                                                                      
 



 

           
        ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                      рішення   виконавчого комітету 
        міської ради 
                                                                    ____________№______________ 
 

СКЛАД 
спостережної комісії при виконавчому комітеті міської ради 

 

Погорелов Олександр 

Володимирович 
- керуючий справами виконавчого комітету 

Лиманської міської ради, голова спостережної 

комісії 
Косик Яна Іванівна - головний спеціаліст юридичного відділу 

виконавчого комітету Лиманської міської ради, 

секретар спостережної комісії 

Члени комісії:   

Бондаренко Сергій Вікторович - громадська організація “Краснолиманська 

міська організація  Української спілки ветеранів 

Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів” (за 

згодою) 
Голєв Сергій Іванович - начальник служби дітей Лиманської міської 

ради 
Єрьоменко Тетяна Анатоліївна - начальник Лиманського центру зайнятості 
Загладько Олена Костянтинівна - голова мікрорайону “Заводський” (за згодою) 
Морозова Людмила Іванівна - голова ради ветеранів війни та праці (за згодою) 
Поплавська Ольга Олександрівна - громадська організація “Альтанка” (за згодою) 
Рудий Микола Миколайович - заступник голови громадської організації 

“Спілка воїнів АТО та десантників Лиманщини” 

(за згодою) 
Слєпцов Андрій Олександрович - директор Лиманського міського ЦСССДМ 
Яцюк Олена Олексіївна  заступник начальника управління соціального 

захисту населення Лиманської міської ради 
 

 

 

 

 

 

Керуючий справами           О.В. Погорелов 

 

 

 

 

 

 


