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ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Ід 31.01.2018 № 168/5-18
м. Краматорськ

Про внесення змін до розпорядження 
голови облдержадміністрації 
від 22 липня 2013 року № 480

У зв’язку з кадровими змінами в облдержадміністрації та з метою 

упорядкування складу колегії департаменту житлово-комунального 

господарства Донецької обласної державної адміністрації, керуючись статтею 

39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та Положенням про 

департамент житлово-комунального господарства Донецької обласної 

державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 05 березня 2013 року №106:

1. Внести зміни до розпорядження голови облдержадміністрації 

від 22 липня 2013 року № 480 «Про колегію департаменту житлово- 

комунального господарства Донецької обласної державної адміністрації», 

затвердивши склад колегії департаменту житлово-комунального господарства 

Донецької обласної державної адміністрації у новій редакції (додається).

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації 

від 27 січня 2017 року № 85 «Про внесення змін до розпорядження голови 

облдержадміністрації від 22 липня 2013 року № 480».



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 
облдержадміністрації 
22.07.2013 №480 
(в редакції розпорядження 
голови облдержадміністрації, 
керівника обласної військово- 
цивільної адміністрації 
відЗІ .01.2018 №168/5)-18

СКЛАД
колегії департаменту житлово-комунального 

господарства Донецької обласної державної адміністрації

Баранник
Олександр Леонідович

Соловей 
Ольга Сергіївна

Кір’янкова 
Ніна Григорівна

Боєвський
Сергій Олександрович 

Греськів
Іван Миколайович

Гусєва
Лариса Валентинівна

директор департаменту житлово-
комунального господарства
облдержадміністрації, голова колегії

заступник директора департаменту 
житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації, заступник голови 
колегії

заступник начальника управління-
начальник відділу організаційного
забезпечення управління персоналом, 
організаційного та правового 
забезпечення департаменту житлово- 
комунального господарства
облдержадміністрації, секретар колегії

Члени колегії:

заступник Краматорського міського 
голови

голова Донецької обласної організації 
профспілки працівників житлово- 
комунального господарства, місцевої 
промисловості, побутового
обслуговування населення

заступник директора департаменту -  
начальник управління житлової 
політики та благоустрою департаменту 
житлово-комунального господарства 
облдержадміністрації
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Євдокимов
Олександр Миколайович

в.о. генерального директора 
комунального підприємства «Компанія 
«Вода Донбасу»

Когут
Михайло Михайлович

заступник Маріупольського міського 
голови

Лукашенко 
Валерій Михайлович

радник голови облдержадміністрації з 
питань житлово-комунального
господарства на громадських засадах

Поляков
Роман Олександрович

генеральний директор обласного
комунального підприємства
«Донецьктеплокомуненерго»

Федоров
Федір Костянтинович

заступник Бахмутського міського 
голови

Заступник голови - керівник 
апарату облдержадміністрації С.В. Добряк


