КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА
Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від 17.08.2016 № 536
м. Краматорськ
Про затвердження складу архітектурномістобудівної ради при
управлінні
містобудування та архітектури

У зв’язку з кадровими змінами та відповідно до Типового положення про
архітектурно-містобудівні ради, затвердженого наказом Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 07.07.2011 № 108,
керуючись ст.40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
виконком міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Затвердити склад архітектурно-містобудівної ради при управлінні містобудування та
архітектури (додається).
2. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконкому міської ради від
02.03.2016 № 139 «Про затвердження складу архітектурно-містобудівної ради при управлінні
містобудування та архітектури».

Міський голова

А.В. Панков
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Додаток
до рішення виконкому міської ради
17.08.2016 № 536

СКЛАД
архітектурно-містобудівної ради при управлінні містобудування та архітектури
Панков
Андрій Вікторович

-

міський голова, голова ради

Фальченко
Світлана Романівна

-

заступник міського голови, заступник голови ради

Рябченко
Євген Володимирович

-

начальник управління містобудування та архітектури,
головний архітектор міста, заступник голови ради

Єрмоленко
Наталія Олександрівна

-

головний спеціаліст управління
архітектури, секретар ради

містобудування

та

по

Члени ради:
Андрієнко
Олександр Кімович

-

головний інженер Краматорського управління
газопостачанню та газифікації (за згодою)

Барвінок
Ольга Євгенівна

-

заступник начальника
гуманітарних питань

Безкровний
Олег Павлович

-

начальник відділу комунального господарства

Білоусова
Марина Леонідівна

-

начальник відділу державного нагляду за дотриманням
санітарного
законодавства
управління
Держпродспоживслужби у місті Краматорську (за згодою)

Буняк
Ігор Віталійович

-

начальник відділу безпеки руху Краматорського відділу
поліції ГУ Національної поліції в Донецькій області (за
згодою)

Вовколуп
Сергій Володимирович

-

головний інженер КВП «Краматорська тепломережа»

Вовченко
Андрій Миколайович

-

головний фахівець Краматорського МВ ГУ ДСНС України
у Донецькій області (за згодою)

Доморацька
Лілія Василівна

-

генеральний архітектор ТОВ «AріС» (за згодою)

Івах
Степан Степанович

-

головний інженер Краматорських районних електричних
мереж (за згодою)

Каковка
Віталій Олександрович

-

головний інженер ВО «Краматорськміжрайтепломережа»
ОКП «Донецьктеплокомуненерго» (за згодою)

відділу культури

управління

з
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Козлова
Олена Миколаївна

-

начальник сектору регулювання земельних ресурсів відділу
комунальних ресурсів та самоврядного контролю

Літівиненко
Андрій Петрович

-

начальник відділу житлового господарства

Маренченко
Олексій Олександрович

-

головний інспектор Краматорського МВ ГУ ДСНС
України у Донецькій області (за згодою)

Мілушов
Рінат Шамільйович

-

заступник технічного директора по експлуатації і
обслуговуванню
теплових
мереж
ТОВ
«Краматорськтеплоенерго» (за згодою)

Москвін
Ігор Олександрович

-

головний інженер проекту ВАТ «Будремпроект» (за згодою)

Найденко
Михайло Валерійович

-

заступник начальника Центру телекомунікаційних послуг
№ 4 Донецької філії ПАТ «Укртелеком» (за згодою)

Скачко
Віталій Олександрович

-

депутат міської ради, голова постійної комісії з питань
регулювання земельних відносин, архітектури, будівництва
(за згодою)

Ткаченко
Сергій Федорович

-

директор колективного підприємства «Інтервітражсервіс»
(за згодою)

Фоміна
Світлана Олександрівна

-

депутат міської ради, голова Краматорської міської
громадської асоціації інвалідів «Форум» (за згодою)

Шайдюк
Андрій Володимирович

-

Яковенко
Валентин Володимирович

-

заступник генерального директора
з відновлення
основних фондів і розвитку підприємства ПАТ «НКМЗ» (за
згодою)
головний інженер КВП «Краматорський водоканал»

Яковенко
Микола Миколайович

-

в.о. начальника управління Держгеокадастру у місті Краматорськ Донецької області (за згодою)

Редько
Роман Валерійович

-

начальник відділу державного архітектурно-будівельного
контролю

Примітка: у разі персональних змін у складі архітектурно-містобудівної ради або
відсутності осіб, які входять до складу ради, у зв’язку з відпусткою, хворобою чи з інших
причин особи, які виконують їх обов’язки, входять до складу ради за посадами.

Керуючий справами

А.М. Давискиба

В.о. начальника управління
містобудування та архітектури

О.А. Рудич

