
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_______________                                                                                                                                         №________ 

м. Лиман 

 

Про утворення адміністративної 
комісії при виконавчому комітеті 

Лиманської   міської   ради      та 

затвердження її складу  
 

 

 

З метою всебічного та своєчасного розгляду справ про адміністративні 

правопорушення, відповідно до ст. 215 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення, Положення про адміністративні комісії Української РСР, 

затвердженого Указом Президії Верховної Ради УРСР від 09.03.1988 № 5540 – XI, 

керуючись пп. 4 п. б ч. 1 ст.ст. 38,59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», виконавчий комітет міської ради  
 

ВИРІШИВ: 

 

    1. Утворити адміністративну комісію при виконавчому комітеті Лиманської 

міської ради та затвердити її склад згідно з додатком.  

2. Комісії у своїй діяльності керуватися Кодексом України про адміністративні 

правопорушення, та Положенням про адміністративні комісії Української РСР, 

затвердженим Указом Президії Верховної Ради УРСР від 09.03.1988 № 5540 – XI. 

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Лиманської міської ради від 15.05.2019 № 211 «Про утворення адміністративної 

комісії при виконавчому комітеті Лиманської міської ради та затвердження її 

складу». 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради (Погорелова). 
 

 

 

 

 

Міський голова                                                                О. В.Журавльов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету          

Лиманської міської ради 

                                                                                      ________ № ________ 

 

 

      

СКЛАД 

адміністративної комісії виконавчого комітету 

Лиманської міської ради 

 

 

Сироватська Ірина Леонідівна - Заступник міського голови, голова 

адміністративної комісії 

Погорелов Олександр Володимирович - Керуючий справами, заступник голови 

адміністративної комісії 

Анацький Сергій Володимирович - Головний спеціаліст юридичного відділу 

міської ради, відповідальний секретар 

адміністративної комісії 

Члени комісії: 

 

  

Безгубов Олександр Володимирович  Начальник відділу з питань праці 

виконавчого комітету Лиманської міської 

ради  

Голєв Сергій Іванович 

 

 

- Начальник служби у справах дітей 

Лиманської  міської ради 

Кабацький  Олександр  Прокопович   Депутат  Лиманської  міської ради ( за 

згодою) 

 

Сердюк Ірина Вікторівна 

  

Головний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства виконавчого 

комітету Лиманської міської ради  

 

Кабацький Андрій Миколаєвич 

  

Головний спеціаліст відділу економічного 

розвитку і торгівлі виконавчого комітету 

Лиманської міської ради  

 

Шпак Олена Геннадіївна - Начальник відділу містобудування та 

архітектури, головний архітектор м. Лиман 

 

 

 

 

 

 

    Керуючий справами         О. В. Погорелов 

 


