
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_______________                                                                                                   №________ 
                                                                 м. Лиман 

Про утворення 

ініціативної групи з 

підготовки установчих 

зборів по формуванню 

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 та з урахуванням пропозицій громадських організацій 

“Співдружність Лиману” від 17.12.2020, «Учасників бойових дій в Донецькій області» 

від 27.11.2020, «Громадської ініціативи — МИ» від 17.12.2020, 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. 25 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні» 

виконавчий комітет міської ради  
 

 ВИРІШИВ: 
1. Утворити ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю 

інститутів громадянського суспільства для формування нового складу Громадської 

ради при виконавчому комітеті Лиманської міської ради (далі Ініціативна група) та 

затвердити її склад (додається). 
2. Ініціативній групі (Погорелов) розпочати роботу не пізніше ніж через три 

робочих дні з дня затвердження її персонального складу. 
3. Відділу організаційної роботи та внутрішньої політики (Короткова) і відділу 

інформаційних технологій (Мордвінов) виконавчого комітету Лиманської міської ради 

забезпечити протягом 5 робочих днів оприлюднення інформації про персональний 

склад ініціативної групи на офіційному сайті Лиманської міської ради. 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради Погорелова О.В. 

 Міський голова                                                               О.В. Журавльов  
 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення виконавчого 

комітету міської ради 

___________№_____ 

 

 

 

Склад  
ініціативної групи з підготовки установчих зборів 

 по формуванню складу Громадської ради при виконавчому 
комітеті Лиманської міської ради. 

 

Погорелов Олександр 

Володимирович 
Керуючий справами виконавчого комітету міської 

ради, голова Ініціативної групи 

Воскобойніков Денис 

Євгенович  
Голова Громадської  організації “Співдружність 

Лиману”, заступник голови Ініціативної групи 

Арматова Вікторія 

Сергіївна  
Головний спеціаліст відділу організаційної роботи 

та внутрішньої політики секретар Ініціативної 

групи 

Члени ініціативної групи 

Воронов Антон Ігорович Голова громадської організації «Учасників 

бойових дій в Донецькій області» 

Звєрева Наталія Іванівна Голова громадської організації «Громадська 

ініціатива — МИ»  

Шуляченко Ірина 

Олексіївна 
Начальник юридичного відділу міської ради 

 
 
 
 

 

Керуючий справами        О.В. Погорелов 
 


