
 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

 _______________                                                                                    №________ 

м. Лиман 

Про затвердження складу комісії 

виконавчого комітету Лиманської міської 

ради щодо спрямування субвенції з 

державного бюджету на проектні, 

будівельно – ремонтні роботи, придбання 

житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, забезпечення 

житлом дітей – сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа в 

2020 році 

 

 

    У зв’язку з кадровими змінами, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет міської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 

1. Затвердити склад комісії виконавчого комітету Лиманської міської ради щодо 

спрямування субвенції з державного бюджету на проектні, будівельно – ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в 2020 році (додаток 1). 

2. П. 2 рішення виконавчого комітету Лиманської міської ради від 08.07.2020 № 239 

«Про затвердження Положення про комісію виконавчого комітету Лиманської міської 

ради щодо спрямування субвенції з державного бюджету на проектні, будівельно – 

ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших 

форм виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей – сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа в 2020 році» визнати таким, що 

втратив чинність. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Афоніна 

Ю.А.. 

 

 

Міський голова                                                                                          О.В.Журавльов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1        

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету          

Лиманської міської ради 

від№_______ 

СКЛАД 

комісії виконавчого комітету Лиманської міської ради щодо спрямування субвенції з 

державного бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та 

приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх 

числа в 2020 році 

 

АфонінЮрійАнатолійович - Заступник міськогоголови, голова комісії 

 

ГолєвСергійІванович - Начальник служби в справах дітейміської ради, 

заступник головикомісії 

Межерицька Марина Олександрівна - Завідуючий сектором опіки, піклування та 

усиновленнядітейслужби в справах 

дітейміської ради, секретаркомісії 

Члени комісії: 
 

  

Біленко Галина Миколаївна  Начальник 

відділудержавноїреєстраціївиконавчогокомітет

уміської ради 

ДіденкоНадіяМиколаївна - Начальник управлінняосвіти, молоді та спорту 

міської ради 

Кича Катерина Іванівна - Головнийспеціаліствідділумістобудування та 

архітектуривиконавчогокомітетуміської ради 

КрасногрудьНаталіяАнатоліївна - Начальник 

відділуземельнихвідносинвиконавчогокомітету

міської ради 

Мальченко Ганна Вікторівна - Начальник 

управліннясоціальногозахистунаселеннямісько

ї ради 

МанцеваНаталіяІванівна  Начальник відділуобліку та звітності, головний 

бухгалтер виконавчогокомітетуміської ради 

Пилипенко ТетянаВікторівна - Начальник фінансовогоуправлінняміської ради 

СлєпцовАндрійОлександрович - Директор Лиманськогоміського центру 

соціальних служб (за згодою) 

Сердюк ІринаВікторівна - 

 

В.о. начальникавідділужитлово-

комунальногогосподарствавиконавчогокомітет

уміської ради 

ШуляченкоІринаОлексіївна - Начальник 

юридичноговідділувиконавчогокомітетуміської 

ради 

ТеліусАльонаВікторівна  Членкиняправління ГО «Лиманськийінститут 

проблем сім’ї та молоді» (за згодою) 

 

Керуючий справами       О.В.Погорелов 

       

 


