
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_______________                                                                                                   №________ 
                                                                 м. Лиман 

Про внесення змін до 

рішення виконавчого 

комітету міської ради від  

17.02.2016 № 67 «Про 

створення комісії з розгляду 

питань надання одноразової 

грошової допомоги 

постраждалим особам та 

внутрішньо переміщеним 

особам»  

 

 

 

    В зв’язку з кадровими змінами, керуючись статтею 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 17.02.2016р. №67 

«Про створення комісії з розгляду питань надання одноразової грошової     допомоги 

постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам», затвердити новий склад 

комісії з розгляду питань надання одноразової грошової допомоги постраждалим 

особам та внутрішньо переміщеним особам (додаток 1). 

2. Вважати таким, що втратив чинність додаток 1 рішення виконавчого комітету 

міської ради від 17.02.2016р. № 67 «Про створення комісії з розгляду питань надання 

одноразової грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним 

особам». 

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

Гамаюнову Ю.М.. 

 

 

 

Міський голова          П.Ф.Цимідан 
 

 

                                  

 

 

 



Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення   виконавчого комітету 

міської ради 

      ________ №_________ 

 

С К Л А Д 

комісії з розгляду питань  надання одноразової грошової допомоги постраждалим 

особам та внутрішньо переміщеним особам 

 

Гамаюнова Юлія Миколаївна заступник міського голови, 

голова комісії 

Короткова Клавдія Борисівна начальник відділу організаційного роботи та 

внутрішньої політики виконавчого комітету 

міської ради, заступник голови комісії 

 

Севідова Юлія Миколаївна заступник начальника відділу з питань 

обслуговування інвалідів, ветеранів війни та 

праці управління соціального захисту 

населення міської ради, секретар комісії 

 

Члени комісії: 

 

Кононенко Ольга Олександрівна 

 

 

Лук’ян Євген Вікторович                    

начальник Краснолиманського МВ ГУДМС 

України в Донецькій області 

 

інспектор сектору превенції Лиманського 

ВПСлов’янського ВПГУНП в Донецькій 

області 

 

Мальченко Ганна Вікторівна 

 

 

Сериця Лариса Валентинівна 

начальник управління соціального захисту 

населення виконавчого комітету міської ради 

 

в.о. директора КНП «Лиманська ЦРЛ» 

 

Чалий Юрій Миколайович 

 

головний лікар КНП «ЦПМСД» Лиманської 

міської ради 

  

Шуляченко Ірина Олексіївна начальник юридичного відділу виконавчого 

комітету міської ради 

 

Склад комісії  підготовлено управлінням соціального захисту населення Лиманської 

міської ради 

 

Начальник управління          Г.В.Мальченко 

 

Керуючий справами                                           Р.О.Малий 
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