
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_______________                                                                                                       №________ 
                                                                 м. Лиман 
 

Про утворення постійно діючої комісії по 
інвентаризації, прийому, передачі, визначенню 
непридатності матеріальних цінностей і 
встановленню неможливості або неефективності 
проведення відновлювального ремонту об’єктів 
комунальної власності 
 

В зв’язку з кадровими змінами та з метою забезпечення проведення 
інвентаризації, прийому, передачі, визначенню непридатності матеріальних цінностей 
і встановленню неможливості або неефективності проведення відновлювального 
ремонту об’єктів комунальної власності, керуючись Постановою Кабінету Міністрів 
України від 21.09.1998р. № 1482 “Про передачу об’єктів права державної та 
комунальної власності”, Постановою ради Міністрів УРСР від 26.04.1984 р. № 189 
“Положення про порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх 
відповідності санітарним і технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих 
приміщень непридатними для проживання”, керуючись ч. 1 ст. 30, ст. 52 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Утворити постійно діючу комісії по інвентаризації, прийому, передачі, визначенню 
непридатності матеріальних цінностей і встановленню неможливості або 
неефективності проведення відновлювального ремонту об’єктів комунальної 
власності, згідно додатку (додається). 

2. Рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради Донецької області від 
17.02.2021 № 63 “Про затвердження складу постійно діючої комісії по 
інвентаризації, прийому, передачі, визначенню непридатності матеріальних 
цінностей і встановлюнню неможливості або неефективності проведення 
відновлювального ремонту об’єктів комунальної власності у новій редакції” від 
23.12.2020 № 552 “Про затвердження складу постійно діючої комісії по 
інвентаризації, прийому, передачі, визначенню непридатності матеріальних 
цінностей і встановленню неможливості або неефективності проведення 
відновлювального ремонту обєктів комунальної власності” визнати такими, що 
втратили чинність. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 
голови Сироватську І. Л. 

 

Міський голова                                                                               О. В. Журавльов 



 

                                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                                                               рішення виконавчого комітету 

                                                                               від__________ № ____________ 

 
Склад 

постійно діючої комісії по інвентаризації, прийому, передачі, визначенню 
непридатності матеріальних цінностей і встановленню неможливості або 

неефективності проведення відновлювального ремонту об’єктів комунальної 
власності 

 

Сироватська Ірина Леонидівна Заступник міського голови, голова комісії 

Токарчик Олександр Іванович Депутат міської ради, заступник голови комісії 

Наумов Володимир Вікторович Головний спеціаліст сектору екології та 
природних ресурсів відділу житлово-
комунального господарства виконавчого комітету 
Лиманської міської ради, секретар комісії 

Члени комісії:  

Гарькавенко Віталій Дмитрович Головний сзпеціаліст відділу економічного 
розвитку і торгівлі виконавчого комітету 
Лиманської міської ради 

Кича Катерина Іванівна Головний спеціаліст відділу містобудування та 
архітектури виконавчого комітету Лиманської 
міської ради  

Науменко Тетяна Вікторівна Інженер з інвентаризації нерухомого майна 
Слов’янського КП «БТІ» (за згодою) 

Недосєка Тетяна Олександрівна Начальник відділу доходів та виробничої сфери 
фінансового управління міської ради 

Удовиченко Катерина Вікторівна Начальник відділу житлово-комунального 
господарства виконавчого комітету Лиманської 
міської ради 

Шуляченко Ірина Олексіївна Начальник юридичного відділу виконавчого 
комітету Лиманської міської ради 

 

Начальник ЖКГ виконавчого комітету 

Лиманської міської ради              К. В. Удовиченко 

 
 

Керуючий справами     О. В. Погорелов 


