
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
                                              ВИКОАВЧИЙ КОМІТЕТ
                                                        Р І Ш Е Н Н Я

__________________                                                                                 №_________

                                                                 м. Лиман

Про встановлення пам’ятного знаку

Кравчуку Володимиру Сергійовичу

    Розглянувши  клопотання  Громадської  організації  “Спілка  воїнів  АТО  та

десантників  Лиманщини”  про  встановлення  пам’ятного  знаку  на  місці  загибелі

військовослужбовця ЗСУ Кравчука Володимира Сергійовича, який поклав своє життя

на вівтар визволення Лиманщини від проросійських збройних формувань 19.06.2014

року  на  трасі  Лиман  -  Сіверськ,  перехрестя  автошляхів  смт  Ямпіль  —  с.Озерне

(Іллічівка)  —  с.  Закітне,  враховуючи  пропозиції  комісії  з  питань  інвентаризації

об’єктів  культурної  спадщини  Лиманської  ОТГ  від  21.05.2019,  Протокол  №1,

відповідно  до  Порядку  встановлення,  збереження,  обліку  та  демонтажу пам’ятних

знаків,  меморіальних  та  анотаційних  дощок  на  території  Лиманської  об’єднаної

територіальної громади, затвердженого рішенням міської ради від 20.12.2018 № 7/58-

2719  “Про  затвердження  Порядку  встановлення,  збереження,  обліку  та  демонтажу

пам’ятних  знаків,  меморіальних  та  анотаційних дощок  на  території  Лиманської

об’єднаної територіальної громади”, керуючись ст. 52 Закону України «Про місцеве

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради:

         ВИРІШИВ:

1. Встановити  пам’ятний  знак  Кравчуку  Володимиру  Сергійовичу  -

військовослужбовцю  ЗСУ на  місці  його  загибелі  на  трасі  Лиман  -Сіверськ,

перехрестя автошляхів смт Ямпіль — с.Озерне (Іллічівка) — с. Закітне.

2. Громадській організації “Спілка воїнів АТО та десантників Лиманщини”:

2.1 здійснити заходи щодо передачі пам’ятного знака на баланс ДП “Лиманське

лісове господарство”;

2.2 забезпечити укладання охоронних договорів;

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконавчого

комітету міської ради Малого Р.О.

Міський голова                                                                                                 П.Ф. Цимідан



                                         

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
                                             ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
                                                        Р І Ш Е Н Н Я

                                              
________________                                                                                                    №____________
                                                                         м Лиман

Про встановлення пам’ятного знаку

Кравчуку Володимиру Сергійовичу

У З Г О Д Ж Е Н О:

Заступник  міського голови                                                               Ю.М. Гамаюнова

Відділ культури і туризму Лиманської

міської ради                                                                                         Н.В. Роменська

Юридичний відділ                        І.О. Шуляченко           

Відділ містобудування та архітектури 

виконавчого комітету міської ради,  О.Г.Шпак

головний архітектор

Відділ організаційної роботи та

внутрішньої політики                                                                         К.Б. Короткова

Загальний відділ                        О.В. Донцова

Керуючий справами                                                                            Р.О. Малий

      

                                                                                      

    


