
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_______________                                                                                                   №________ 

                                                                 м. Лиман 
 

 Про затвердження складу місцевої 

державної надзвичайної 

протиепізоотичної комісії при 

виконавчому комітеті Лиманської 

міської ради 

 
  

 
 На виконання статті 41 Закону України «Про ветеринарну медицину», 

Постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2007р. № 1350 (зі змінами)  «Про 

затвердження Положення про Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію 

при Кабінеті Міністрів України та типових положень про місцеві державні 

надзвичайні протиепізоотичні комісії» та керуючись ст. 40 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради  

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити склад місцевої державної надзвичайної протиепізоотичної 

комісії при виконавчому комітеті Лиманської міської ради (далі-Комісія) 

(додається). 

2. Комісії (Авдєєнко) здійснювати свою діяльність згідно положення «Про 

Державну надзвичайну протиепізоотичну комісію при Кабінеті Міністрів 

України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 

листопада 2007 року №1350 (зі змінами). 

3. Рішення виконавчого комітету від 17.01.2018 р. № 4 «Про затвердження 

складу державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при 

виконавчому комітеті Лиманської міської ради» визнати таким, що 

втратило чинність. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Авдєєнко Н.П. 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                               О.В. Журавльов 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради 

____________№____ 

 

 

Склад 

місцевої державної надзвичайної протиепізоотичної комісії 

при виконавчому комітеті Лиманської міської ради 

 

Авдєєнко Надія Павлівна - заступник міського голови, голова комісії 

Беспалов Сергій Вікторович - начальник Лиманського міського 

управління ГУ ДПСС в Донецькій області 

(за згодою), заступник голови комісії 

Євтушенко Володимир Валерійович - провідний спеціаліст відділу безпечності 

харчових продуктів та ветеринарної 

медицини Лиманського міського 

управління ГУ ДПСС в Донецькій області 

(за згодою), секретар комісії 

Члени комісії 

Ворона Віталій Васильович - начальник ДПРЗ 21 ГУ ДСНС України в 

Донецькій області, полковник служби 

цивільного захисту (за згодою) 

Загорулько Микола Євгенович - начальник Лиманської державної міської 

лікарні ветмедицини (за згодою) 

Кравченко Борис Григорович - завідувач Лиманської районної філії ДУ 

«ДОЛЦ МОЗ України» (за згодою) 

Олефіренко Валерій Леонідович - директор КНП «Лиманська центральна 

районна лікарня» 

Покотило Сергій Сергійович - заступник начальника Лиманського ВП 

Слов’янського ВП ГУНП в Донецькій 

області, майор поліції (за згодою) 

Приходько Олексій Борисович - директор ДП «Лиманський лісгосп» (за 

згодою) 

Сердюк Ірина Вікторівна - в.о. начальника відділу житлово-

комунального господарства виконкому 

міської ради 

Соболєв Микола Іванович - директор мисливсько-рибальського 

господарства УТМР (за згодою) 

Титаренко Володимир Іванович - начальник відділу цивільного захисту, 

мобілізаційної роботи та військового обліку 

виконкому міської ради 

 

 

Керуючий справами        О.В. Погорелов 

 

 


