
 

ЛИМАНСЬКА

_______________                                                                                      

Про  внесення змін до складу

Координаційної ради з питань

протидії   туберкульозу

інфекції/СНІДу та боротьби

наркоманією 

 

 

 З метою поширення

територіальної громади відповідно

тань протидії   туберкульозу

твердженого Рішенням виконавчого

20.09.2017 року, у зв’язку

України «Про місцеве самоврядування

 

1. Затвердити склад Координаційної

інфекції/СНІДу та боротьби

2. Визнати таким, що

Лиманської міської ради

виконавчого комітету Лиманської

прийняття Положення про

ВІЛ-інфекції/СНІД у та боротьби

3.  Контроль за виконанням

голови Афоніна Ю.А. 

 

 

 

Міський голова  

 

 

 

 

 

 

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

_______________                                                                                      

м. Лиман 

внесення змін до складу 

Координаційної ради з питань 

туберкульозу,  ВІЛ-

СНІДу та боротьби з 

метою поширення сфери дії Координаційної ради на території

територіальної громади, відповідно до Положення про Координаційну

протидії туберкульозу,  ВІЛ-інфекції/СНІД у та боротьби

Рішенням виконавчого комітету Лиманської міської

року у зв’язку з кадровими змінами, керуючись ст

Про місцеве самоврядування в Україні»,- 

Затвердити склад Координаційної ради з питань протидії

СНІДу та боротьби з наркоманією в новій редакції (додається

Визнати таким, що втратив чинності  пункт 2рішення виконавчого

міської ради № 300 від 20.09.2017 року “Про внесення

комітету Лиманської міської ради від 17.02.2016 

Положення про Координаційну  раду з питань протидії

СНІД у та боротьби з наркоманією”. 

ь за виконанням   даного рішення покласти на заступника

 

                                   

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

_______________                                                                                      №________ 

Координаційної ради на території Лиманської 

Положення про Координаційну  раду з пи-

у та боротьби з наркоманією за-

Лиманської міської ради № 300 від 

керуючись ст. 27 п.7 ст. 52 Закону 

питань протидії туберкульозу, ВІЛ-

редакції (додається). 

рішення виконавчого комітету 

року Про внесення змін до рішення 

від 17.02.2016 року № 64 “Про 

питань протидії   туберкульозу,  

покласти на заступника  міського 

                               О.В. Журавльов 



                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                             Рішення виконавчого комітету міської  

                    ради 

                                                                      _________________          №_____ 

 

СКЛАД 

Координаційної ради з питань протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДУ та 

боротьби з наркоманією при Лиманській міській раді 
 

Афонін 

Юрій Анатолійович 

 

Слєпцов  

Андрій Олександрович  

- 

 

 

- 

 

заступник Лиманського міського голови, голова 

Координаційної ради 

 

Директор Лиманського міського центру соціаль-

них служб, заступник голови Координаційної ради 

(за згодою) 

 

Дяченко 

Ольга Євгеніївна 

- Фахівець з соціальної роботи Лиманського місько-

го центру соціальних служб, секретар Координа-

ційної ради (за згодою) 

 

Члени Координаційної ради: 

 

 Боярська 

 Кристина  Віталіївна 

- Інспектор ювенальної превенції Краматорського 

районного Управління поліції в Донецькій обла-

сті (за згодою)  

 

 

Гавриленко  

Анатолій Миколайович 

 

- директор комунального некомерційного підпри-

ємства "Центр первинної медико-санітарної до-

помоги " Лиманської міської ради  

  

 

Діденко  

Надія Миколаївна 

 

- 

 

начальник управління освіти, молоді та спорту 

Лиманської міської ради  

 

 

Єрьоменко  

Яна Анатоліївна 

 

- 

 

медична сестра кабінету профілактики СНІД 

Лиманської ЦРЛ (за згодою) 

 

Михайловська 

Інна Валентинівна 

- соціальний працівник - Громадська організація 

"Наша допомога" (за згодою) 

 

Муравльова 

Людмила Вікторівна 

 

- лікар фтизіатр Лиманської ЦРЛ (за згодою) 

Олефіренко  

Валерій Леонідович 

- 

 

директор комунального некомерційного підпри-

ємства "Лиманська центральна районна лікарня" 

(за згодою) 



Усенко 

Галина Іванівна  

- 

 

Спеціаліст відділу Лиманського міського  

Управління ГУ ДПСС в Донецькій області (за 

згодою) 

 

Хріпкова 

Любов Василівна 

 

- 

 

 

керівник проекту - Громадська організація "Наша 

допомога" (за згодою) 

 

Шепель 

Сергій Юрійович 

- Керівник проектів Громадської організації «Ли-

манський інститут проблем сім’ї та молоді» (за 

згодою) 

Шуляченко  

Ірина Олексіївна   

- начальник  юридичного відділу виконавчого ко-

мітету міської ради  

 

 

Щербак 

Ганна Василівна 

 

- 

 

начальник Лиманського міського відділу філії 

Державної установи «Центр пробації» в Донець-

кій області  (за згодою)  

 

Яцюк   

Олена Олексіївна 

- заступник начальник управління соціального за-

хисту населення Лиманської міської ради  

 

 

 

 

Керуючий справами                                                                 О.В. Погорелов 

 

 

 


