
 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

_______________                                       

 
 
Про затвердження складу
Координаційної ради з питань
національно-патріотичного виховання
дітей та молоді Лиманської 
міськоїтериторіальної громади 
 
 

У зв’язку з кадровими змінами
Лиманської міської ради від 15.12.2021 №593 «Про затвердження положення про 
Координаційну раду з питань національно
Лиманської міської територіальної громади та складу координаційної ради в новій 
редакції», керуючись стат
Україні», виконавчий комітет міської ради
 
ВИРІШИВ: 
 
1.Затвердити складКоординац
виховання дітей та молоді 
редакції (додається).  
2. Контрольза виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 
Афоніна Ю.А. 
 
 
 
Міський голова   

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_______________                                       м. Лиман                                             

складу 
з питань 

патріотичного виховання 
дітей та молоді Лиманської 
міськоїтериторіальної громади в новій редакції 

кадровими змінами,відповідно до рішення виконавчого комітету 
міської ради від 15.12.2021 №593 «Про затвердження положення про 

Координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання дітей та молоді 
Лиманської міської територіальної громади та складу координаційної ради в новій 

статтями 32, 52Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет міської ради 

Координаційної ради з питань національно
виховання дітей та молоді Лиманської міської територіальної громади 

за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 

      Олександр 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

                                             №________ 

рішення виконавчого комітету 
міської ради від 15.12.2021 №593 «Про затвердження положення про 

патріотичного виховання дітей та молоді 
Лиманської міської територіальної громади та складу координаційної ради в новій 

Закону України «Про місцеве самоврядування в 

з питань національно-патріотичного 
ської територіальної громади в новій 

за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови 

Олександр ЖУРАВЛЬОВ



 
 

 

Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

_____________№_________ 

 
Склад 

Координаційної ради з питань 
національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

Лиманської міської територіальної громади 
 
 
Афонін Юрій Анатолійович заступник міського голови – голова 

Координаційної ради 
 

Дикий Віктор Миколайович голова спілки воїнів АТО та десантників 
Лиманщини (за згодою) – заступник голови 
координаційної ради 
 

Капшук Олександра В’ячеславівна головний спеціаліст відділу національно-
патріотичного виховання,молоді та спорту 
Лиманської міської ради – секретар 
Координаційної ради  

 
Члени ради 
 
Арматова Вікторія Сергієвна начальник відділу з питань внутрішньої 

політики виконавчого комітету Лиманської 
міської ради 
 

Гончаров Ігор Миколайович атаманЛиманського відокремленого полку 
Всеукраїнської громадської організації 
«Українське реєстрове козацтво» 
 

Заярна Любов Миколаївна 
 
 

начальник відділу освіти, управління освіти, 
молоді та спорту 
 

Іванішина Анастасія Станіславівна начальник групи персоналу 21 державного 
пожежно-рятувального загону Головного 
управління ДСНС України у Донецькій області 
 

Каменюк Катерина Сергіївна  директор молодіжного центру «Вайб» 
(за згодою) 
 

Косик Яна Іванівна  начальник юридичного відділу виконавчого 
комітету Лиманської міської ради 
 



2 
 

 

Мовчан Вадим Георгійович директор ДЮСШ м. Лиман 
 
 

Ольховський Богдан Олександрович 
 

співробітник служби безпеки України 

Осипова Тетяна Іванівна голова громадської організації «Літературне 
об’єднання «Промінь» м. Лиман 
 

Пасічник Олександр Анатолійович головний редактор КП «Редакція газети «Зоря» 
 

Роменська Наталія Володимирівна начальник відділу культури і туризму 
Лиманської міської ради 
 

Чумак Володимир Сергійович Голова ГО «СПІЛКА ВОЇНІВ АТО ТА ООС 
ЛИМАНЩИНИ» (за згодою) 
 

Шерстюк Ярослав Олегович інспектор СЮП ВП Краматорського РУП  
ГУНПв Донецькійобластілейтенант поліції 
 

 
 
 
 

Керуючий справами 
виконавчого комітету                Олександр ПОГОРЕЛОВ 
 


