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Перелiк
основних здходiв по виконкому, управлiннях, вiддiлах

ЛозiвськоТ MicbKoT ради на червень 2020 року

Мiсце проведення,
вiдповiдальний

Назва заходiв.Щата, час

Брежнсва С.А.
начальник СС.Щ,
Бережна Н.М. -
заступник
начальника СС.Щ
м. Лозова

0l червня
Протягом дня Привiтання дiтей пiльгових категорiй

з нalгоди Мiжнародного дня захисту
дiтей

Бiблiотеки через
соцiальнi мережi

Конкурс фото-колажiв
кЩасливе дитинство) присвячений
Мiжяародному дню захисту дlтеи

0l червня

юнацька бiблiотека
через сочiальнi
мережi

Казкова онлайн-вiкторина кКазковими
стежкilми)

01 червня

Публiчна бiблiотека
через сочiальнi
мережi

Iнформачiйний порта,T

кКраса землi Moei дiти)

01 червня

юнацька бiблiотека
через соцiальнi
мережi

01-06 червня Майстер-класи <Майстерня вмiлих

руrенят онлайн)): виготовленЕя
ляльок-мотанок, оригамi, шпильки дJuI

волосся в технiцi ((к:lнзашi>

Мистецькi школи
через соцiмьнi
мережi

Творчий челендж <Намалюй
дитинство)

01-06 червня

OnJine - режим01 червня
l2.00 Пiзнавально-розважальний квест серед

молодi, приlрочений до Мiжнародного
дпя захисту дiтей

Причетнi

.Щiти
пiльгових категорiй
лозiвськоi
MicbKoi оТГ

Завiдувачi бiблiотек,
бiблiотекарi

Майстренко I.A. -

завiлувач ЮнацькоТ
бiблiотеки

Вовк С.М. - завiдувач
ПублiчноТ бiблiотеки

Майстренко [.А. -

завiдувач Юнацькоi
бiблiотеки

Парамсева О.А. -

директор дитячоi
х дожньоl школи

рванцева В.М. -

ачальник Уомс:
оч В.В. - лирекr,ор
lського це молодl

XapKiBcbKa обласна
дер?Itавна адмiнiстрацiя

органiзацiйний вiддiл



03 червня
09.00_ 1 t.00

Рейд <Ринок> щодо виявлення дiтей,
схиJIьпих до бродяжництва
жебракування. Проведення
профiлактl4чних бесiд з дiтьми та iх
батьками щодо недопущення
бродяжництва та жебракування.

Брежнева С.А. -
начальник СС.Щ,
Лобенко Т.Г. -
головний спецiалiст
ссд

м. Лозова-
вул. Благовiщенська
тов клозiвський
ринок торгiвельний
майданчик l >

03 червня
15.00

ело-прогулянка для активноi молодi
Лозiвськоi Micbкoi ОТГ, присвячена
BcecBiTHboMy дню велосипеда

в

Парк Перемоги,
м. Лозова

04 червня

Комiсiя з питань призначення
держaшних соцiальпих допомог,
житлових субсидiй та пiльг населенню

Жидков о.М. -
перший заступник
мiського голови
м. Лозова,
МВК Ns5

05 червня
lз.00-17.00

Рейд щодо перевiрки 1uов проiивання
дiтей у сiм'ях, якi опинились у
скJIадних хиттсвих обставинах.
Проведення профiлаIсrичних бесiд з
батьками щодо виконilння ними
батькiвських обов'язкiв

Брежнсва С.А. -
начальник СС,Щ,
Бровко В.В. -
головний спецiа;riст
ссд

Територiя
MicTa Лозова

09 червня
10.00

Зеленський С,В. -
мiський голова
м. Лозова.
велика зала засiдань
MlcbKol ади

l0 червня
08.30-12.00

Рейд Цiiи вулицi> щодо виявлення
дiтей, схильних до бродяжництва та
жебракування, Перевiрка умов,
проживання дiтей у сiм'ях, якi
перебуваоть у скJIадних життевих
обставинах. Проведення
профiлактичних бесiд з батьками щодо
виконапня ними батькiвських
обов'язкiв.

Брежнсва С.А. -
начальник СС.Щ,
Кара Я.В. -
завiдрач сектором
ссд

Смирнiвський
старостинський
округ Лозiвськоi
MicbKoi оТГ

10 червня
l4.00

Засiдання KoMicii з питань
дитини MicbKoi ради

з:tхисту прав Жидков О.М. -
перший заступник
мiського голови
м. Лозова,
МВк }le5

Урванцева В.М. -
начальник УОМС;
Гоч В.В. - директор
мlського центу
молодi.
акгивiсти мiського
чентру молодi
до l0 осiб

Кiпкало В.В. -
начаJIьник УПСЗн.
Путiлова Н.А. -
завiдувач сектору
прийнятгя рiшень
вiддiлу соцiальних
допомог УПСзН.
члени koMicii
Представники: СС!,
Управлiння освiти.
молодi та спорту
MicbKoi рали,
кнп
кЛозiвське ТМо>,
ЦСССДМ, Лозiвського
вiддiлу полiцi'i Гу Нп

кiвськiй областiв

Кушнiр Ю.В. -
керуючий справами
виконавчого KoMiTeTy,
члени виконавчого
KoMlT MlcbKol

Представники: ССД.
Управлiнпя освiти,
молодi та спорту
MicbKoi рали,
кнп
кЛозiвське ТМо>,
ЦСССДМ, Лозiвського
вiллirry полiчii Гу Нп
в Харкiвськiй областi

Брежнева С.А. -
начальник ССД,
Пасiчна I.B.- головний
спецiалiст ССД,
члеяи koMicii

tl

Засiдання викон{lвчого KoMiTeTv
MicbKoi рали

Прелставники: СС!,
Управлiння освiти,
молодi та спорту
MicbKoi ради,
кнп
<Лозiвське ТМо>.
ЦСССДМ, Лозiвського
вiддiлу полiцii ГУ НП
в Харкiвськiй областi



1 1 червня
08.30-17.00

Рейд <Дiти вулицi> щодо виявленЕя
дiтей, схильних до бродяжництва та
жебракування. Перевiрка умов
проживання дiтей у сiм'ях, якi
перебувають у скJIадних житт€вих
обставинах. Проведення
профiлакгичних бесiд з батьками щодо
виконання ними батькiвських
обов'язкiв.

Брежнева С.А. -
нача.пьник СС!
Баса;lаева .Щ.В. -
головний спецiмiст
ссд

панютинський
старостинський
округ Лозiвськоi
MicbKo1 оТГ

12 червня
lз.00_17.00

Рейд щодо перевiрки умов проживtu{ня
дiтей у сiм'ях, якi опинились у
скJIадних життевих обставинах.
Проведення профiлаюичних бесiд з
батьками щодо виконatння ними
батькiвських обов'язкiв

Брежнсва С.А. -
начальник СС,Щ,
Бровко В.В. -
головний спецiалiст
ссд

Територiя
MicTa Лозова

12 червня
13.00- 17.00

Рейд щодо перевiрки },l!!oB прожив:iннJI
дiтей - сирiт та дiтей позбавлених
батькiвського пiютrування якi
виховуються пiд опiкою(пiклуванням)
та в сiм'ях усиновлювачiв.

Брежнсва С.А. -
начальник СС.Щ
Бережна Н.М. -
заступник
начальника СС.Щ

Територiя
MicTa Лозова

l 5 червня
1 1.00

Пробне зовнiшне незалежне
оцiнювання у 2020 poui з yKpaiHcbKoi
мови та лiтератури

лозiвський
навчально-виховний
комплекс
<ЗНЗ-лiцей> ]Ф4,
Лозiвський центр

иноl освlти

l б червня
09.00-1 1.00

Рейд <Вокзал> щодо виявлення дiтей,
схиJIьттих до бродяжництва та
жебракування. Проведення
профiлакmчних бесiд з дiтьми щодо
недопущення бродяжництва та
жебракування .

Брежнсва С.А. -
начальник СС!,
Басаласва .Щ.В. -
головний спецiмiст
ссд

залiзнична станцiя
Панютино
залiзнична станцiя
Лозова
Автовокзал Лозова

l 7 червня
адресноi MaTepiмbHoi допомоги
ммозабезпеченим верствам населення
Лозiвськоi об'сднаяоi територiальноi
громади

ада з вирlшення питань наданняр

Жидков О.М. -
перший заступник
мiського голови
м. Лозова,
мвкм5

Представники: СС.Щ,
Управлiння освiти,
молодi та спорту
MicbKo'i ради,
кнп
кЛозiвське ТМо>,
ЦСССДМ, Лозiвського
вiддiлу полiцii ГУ НП
в Харкiвськiй областi

Преrставники: СС!.
Управлiння освiти,
молодi та спорry
MicbKoi ради,
кнп
кЛозiвське ТМо>,
ЦСССДМ, Лозiвського
вiллiлу полiчii Гу Нп
в кlвськlи оOластl
Шевченко I.Ю.,
Гонюкова Ю.Г. -
головнi спецiмiсти
сектору опiки та
пiклування СС{

рва}rцева В.М. -
ик УоМС,

хрончук Н.М. -
lдувач мlського

етодичного кабiнетч

Представники: СС.Щ,
Управлiння освiти,
молодi та спорту
MicbKoi рали,
кнп
кЛозiвське ТМо>,
ЦСССДМ, Лозiвського
вiддiлу полiцiт Гу Нп
в Харкiвськiй областi

Кiпкаrо Е}. L}.

нач.шьник УПСЗн.
Карпенко Т.В.
нача.lIьник вiддiлу
коорлиначii роботи
упсзн,
члени



l 7 червня
08.30-12.00

Рейд <.Щiти вулицi> щодо виявлення
дiтей. схильних до броlцжництва та
жебракування. Перевiрка умов
проживання дiтей у сiм'ях, якi
перебршоть у складних житт€вих
обставинах. Проведення
профiлакгичних бесiд з батьками щодо
виконrtння ними батькiвських
обов'язкiв.

Брежнева С.А. -
начальник СС.Щ
Бровко В.В. -
головний спецiа,riст
ссд

м .Лозова

1 7 червня
l 1.00

Пробне зовнiшн€ незалежне
оцiнювання у 2020 роцi з iнших
предметiв

авчально-виховний
омплекс
ЗНЗ-лiцей> Л!4,
Лозiвська фiлiя
Харкiвського
державного
автомобiльно-
дорожнього
коледжу,
заклади освiти

озtвськии

м. KlB
l 8 червня

Жидков о.М. -
перший заступник
мiського голови
м. Лозова,
мвкм5

19 червня
l з.00-17.00

Рейд щодо перевiрки ylltoB проживzlняя
дiтей у сiм'ях, якi опинились у
скJIадних житIсвих обставинм.
Проведення профiлактичних бесiд з
батьками щодо виконzlнця ними
батькiвських обов'язкiв

Брежнева С.А. -
нача:lьник СС,Щ,
Бровко В.В. -
головний спецiалiст
ссд

Територiя
MicTa Лозова

l 9 червня
l3.00_ 17.00

Рейд щодо перевiрки ploB проживання
лiтей - сирiт та дiтей позбавлених
батькiвського пiклуван ня якi
вихов},ються пiд опiкою(пiклуванням)
та в сiм'ях усиновлювачiв.

Брежнева С.А. -
начмьник CCfl
Бережна Н,М. -
заступник
начальника СС!

Територiя
MicTa Лозова

21 червня Щикл заходiв з нагоди .Щня медичного
працiвника

Медичнi закJIади
лозiвськоi Micbkoi
отг

Представники: СС!,
Управлiння освiти,
мололi та спорту
MicbKoi ради,
кнп
<Лозiвське ТМо>,
ЦСССДМ, Лозiвського
вiддiлу полiцii ГУ НП
вХа кlвськlи ооластl

Урванцева В.М. -
начальник Уомс.
Охрончук Н.М, -

завiдувач мiського
методичного кабiнету

Кiпкало В.В. -
начмьник Упсзн.
Путiлова Н.А. -
завiдрач секгору
прийняття рiшень
вiддiлу соцiальних
допомог УПСЗН.
члени KoMiciT
Представники: СС!,
Управлiння освiти,
молодi та спорту
MicbKoi ради,
кнп
кЛозiвське ТМо>,
ЦСССДМ, Лозiвського
вiддiлу полiцii l'Y HIl
в кlвськlи ооластl
Шевченко I.Ю.,
Гонюкова Ю.Г. -
головнi спецiалiсти
сектору опiки та
п iK-,lvBaH ня CCfl

Барановський В.Я. -
заступник мiського
голови з питань
дiяльностi виконавчих
органiв ради,
Запорожець Т.В. -
начальник Управлiння

ль tl

Комiсiя з питань призначення
держaвних соцiмьних допомог,
житлових субсидiй та пiльг населенню



Флешмоб креативних фото у
соцiа;rьних мережах до .Щня селфi Соцiальнi мережи

22 червня
Цикл заходiв до .Щня скорботи i
вшalнувд{ня пам'ятi жертв вiйни в
YKpaihi

Меморiал Слави,
м. Лозова,
закJIади культури
лозiвськоi Micbkoi
отг

Зеленський С.В, -
мiський голова
м. Лозова,
велика зала засиань
MicbKoi ради

Засiдання виконавчого KoMiтeTy
MicbKoi ради

2З червня
10:00

Жидков О.М. -
перший заступник
мiського голови
м. Лозова,
мвк }lъ5

KoMiTeT iз забезпечення доступностi
осiб з iнвмiдпiстю та iнших ма.по

мобiльних груп населенпя до об'екгiв
соцiальноi та iнженерно-транспортноi
iнфрастрlктури

23 червня

Жидков о.М. -
перший заступник
мiського голови
м. Лозова,
мвк Jlb5

Комiсiя з лега.lliзацii робочих мiсць

24 червня

Жидков О.М.
перший заступник
мiського голови
м. Лозова,
МВК N95

тимчасова комiсiя з питань погашення
заборгованостi iз заробiтноТ плати
(грошового забезпечення), пенсiй,
стипендiй та iнших соцiальних виплат

24 червня

Брежнсва С.А. -
начальник СС,Щ

Кара Я.В. -
завiдувач сектором
ссд

Щаредарiвський
старостинський
округ Лозiвськоi
MicbKoi оТГ

Рейд <Дiти вулицi> щодо виявлення

дiтей, схильних до бродяжництва та
жебракування. Проведення
профiлакгичних бесiд з дiтьми щодо
недопущення бродяжництва та
жебрчжувапня.

Жидков О.М. -
перший заступник
мiського голови
м. Лозова.
МВК Nq5

MicbKa координацiйна рада з

органiзачii роботи щодо пiдтримки
внугрiшньо перемiщених осiб та сiмеЙ

учасникiв антйтерористичноi операцii

25 червня

Урванцева В.М. -

начальник УОМС;
Гоч В.В. - диреюор
мiського центру
молодi
Барановський В.Я. -
заступник MicbKo1,o
голови з питilнь
дiяльностi виконавчих
органiв рали,
Запорожець Т.В. -

начальник Управлiння
к ,rI ь lJ

Кушнiр К).В. -
керуючий справами
виконавчого KoMiTeTy,
члени викояzвчого
KoMl MlcbKol
Кiпкало В.В. -
начfu,lьник УПСЗI t.

Михайлишина М.В. -

начальник вiддiлу з
питань надання пiльг
упсзн
члени koMicii
Кiпкало В.В,
начtl,,Iьник У l lСЗН.
Богачова B.I. -
головний спецiалiст
вiддiлу з питань працi
та соцiально-трудових
вiдносин УПСЗН,
члени koMicii

Представники: СС.Щ,

Управлiння освiти,
молодi та спорту
MicbKoi рали,
кнп
<Лозiвське ТМо>,
ЦСССДМ, Лозiвського
вiлаiлу полiчii ГУ НП
в Харкiвськiй областi

Кiпкало В.В. -
начальIlик УПсзН,
Карпенко Т.В. -
начальник вiддiлу
коорлиначiТ роботи
упсзн.
члени

21 червня
13.00

24 червня
08.30-12.00

Кiпка,то В.В. -
начальник Упсзн,
члени koMicii



Комiсiя з питань ciM'i, гендерноi
piBHocTi, запобiгання насильства в
ciM'i та протидii торгiвлi JIюдьми

Жидков О.М. -
перший заступник
мiського голови
м. Лозова,
МВК Ns5

25 червня
08.30-12.00

Рейд к,,Щiти вулицi> щодо виявлення
дiтей, схильпих до бродяжництва та
жебракуъання. Перевiрка ploB
проживzrяня дiтей у сiм'ях. якi
перебувають у скJIадних життевих
обставинах. Проведенпя
профiлактичних бесiд з батьками щодо
виконанЕя ними батькiвських
обов'язкiв.

Брежнева С.А. -
начальник СС!
Басалаева.Щ.В.
головний спешiалiст
ссд

панютинський
старостинський
округ Лозiвськоi
MicbKoi ОТГ
Лозiвська фiлiя
Харкiвського
державного
автомобiльно-
дорожнього
коледжу,
Лозiвський центр
професiйяоI освiти,
кз клозiвський
лiцей Nq1>

25 червня
11.00

Жидков О.М. -
перший заступник
мiського голови
м. Лозова,
МВКNs5

Спостережпа комiсiя виконавчого
KoMiTery Лозiвськоi MicbKoi ради

26 червня

Сквер
iM. Т.Г. Шевченка,
м. Лозова,
заклади культури
лозiвськоi
MicbKo'iL оТГ

Цикл заходiв до
!ня Конститучii Украiни та

!ня мололi
26-27 червня

Брежнсва С.А. -
начальник СС.Щ

Бровко В.В. -
головний спецiалiст
ссд

територlя
MicTa Лозова

Рейд щодо перевiрки уIиов проживання

дiтей у сiм'ях, якi опинились у
ск.ладнrх. житIевих обставинах.
Проведення профiлактичних бесiд з

батьками щодо виконalння ними
батькiвських обов'язкiв

26 червня
l3.00_17.00

Кiпкало В.В. -
начаJIьник УПсЗн,
Карпепко Т.В. -
нача.пьник вiддiлу
коорлинацii роботи
упсзн,
члени ади

Представники: СС!,
Управлiння освiти,
молодi та спорту
MicbKoT рали,
кнп
<Лозiвське ТМО>,
ЦСССДМ, Лозiвського
вiддiлу полiцii ГУ НП
в Харкiвськiй областi

YpBaHrreBa В.М. -
начальник Уомс,
Охрончук Н.М. -
завiдувач мiського
методичного кабiнету

Кiпкало В.В. -
нач.lльяик УПСЗН,
Кмязiна K.I -
головний спецiалiст
вiддiлу з питань працi
та соцiально-трудових
вiдносип УПСЗН,
члени koMicii
Бараповський В.Я. -

засryпник мiського
голови з питань
дiяльностi виконавчих
органiв ради,
Запорожець Т,В. -
начальяик Управлiння
культури,
керiвяики закладiв
культури Лозiвськоi
MicbKoi оТГ
Представники: СС.Щ,

Управлiння освiти,
молодi та спорту
мiськоi ради,
кнп
<Лозiвське ТМо>.
ЦСССДМ, Лозiвського
вiддiлу полiцii ГУ НП
в кiвськiй областi

25 червня

Зовнiшне незалежне оцiнювання у
2020 рочi з математики



рейд щодо перевiрки умов проживання
дiтей - сирiт та дiтей позбавлених
батькiвського пiклрання якi
виховуються пiд опiкою(пiклуванням)
та в сiм'ях усиновлювачiв.

Брежнсва С.А. -
начальник CCfl
Бережна Н.М. -
заступник
начальника СС/(

Територiя
MicTa Лозова

26 червня
l9.00_22.00

Рейд до мiсць масового збору молодi
щодо виявлення дiтей, якi схильнi до
вживtlння алкогольних налоiв.
Проведення профiлактичних бесiд з
дiтьми та ix батьками

Брежнсва С.А. -
пачальник СС.Щ,
Лобенко Т.Г. -
головний спецiалiст
ссд

м. Лозова

29-30 червня

Цик.ll заходiв до ,Щня молодi

Заклади культури
лозiвськоi
MicbKoi оТГ

30 червня
1 1.00

Зовнiшне пезалежне оцiнюванЕя у
2020 poui з украiЪськоi мови та
лiтераryри

Лозiвська фiлiя
Харкiвського
державного
автомобiльно-
дорожнього
коледжу,
Лозiвський центр
професiйноi освiти,
кз клозiвський
лiцей Nbl >.

лозiвський
навчально-виховний
комплекс
кЗНЗ-лiцей> No4,
лозiвська Зош
I-III ступенiв Nч 7

Протягом
мlсяця

Участь спецiалiстiв сrryжби у справах
лiтей MicbKoi рали у судових
засiданнях з питань соцiально-
правового захисту дiтей.

Брежнсва С.А.
начмьник СС.Щ,
спецiалiсти ССД
лозiвський

оннии с дMlc
Протягом

мiсяця
За окремим
графiком

ота консультацiйних пунктiв щодо
пiдготовки учнiв до Зовнiшнього
незалежного оцiнювання - 2020

Роб On-line - режим

Шевченко I.Ю..
Гонюкова Ю.Г. -
головнi спецiалiсти
сектору опiки та
пiклування СС!

Представники: СС!,
Управлiння освiти,
молодi та спорту
MicbKoТ рали.
кнп
кЛозiвське ТМо>.
ЦСССДМ. Лозiвського
вiддiлу полiцiТ ГУ НП
в Харкiвськiй областi

Запорожець Т.В, -

начальник Управлiння
культури.
керiвники закладiв
культури Лозiвськоi
MicbKo'i оТГ

Урванцева В.М. -
Еачмьник УоМС.
Охрончук Н.М. -

завiдувач мiського
методичного кабiнетч

участь спецiалiстiв
служби у судових
засiданнях з питань
соцiально-правового
захи дlтеи
рванцева В.М. -

ачальник Уомс,
хронч}к Н.М. -

Ч МIСЬКОГО

етодичного кабiн

26 червня
l3.00_17.00



Червень
.Щата

уточнюсться

Колегiя Управлiння освiти, молодi та
спорту Лозiвськоi MicbKoi рми

Червень
.Щата

уточнюеться

Нарала завiдувачiв закладiв дошкiльноi
освiти ЛозiвськоТ MicbKoT оТГ Актова зала

Управлiння освiти,
молодi та спорry
лозiвськоi Micbkoi
ради

Червень*
.Щата

уточню€ться Кубок Федерацii гiмнастики художньоi

.Щитячо-юнацiка
спортивна школа
колiмпiя>,
м. Лозова

Червень*
.Щата

}точнюсться
Вiдновrповшrьнi збори на вiлдiленнях
баскетболу. боротьби вiльноi ra
фрболу серед вихованцiв дитячо-
юнацькоi спортивноi школи кОлiмпiя>

м.Лозова,
смт Панютине

Щопонедiлка * Показ фiльмiв пiд вiдкритим небом для
Bcix бажаюцтх rю.rтелiв Лозiвськоi
MicbKoi ОТГ з метою органiзачii
молодiжного дозвiлля

алявина бiля
озrвського мlського
ентру молодl

Щовiвторка та
щочетверга*

-студiя для творчоi молодi MicTa лозiвський мiський
центр молодi

Щоп'ятницi * озважальнr заходи для молодl
iHo у п'ятницюD з метою згуртування

Hoi молодi Лозiвськоi MicbKoi ОТГ

озiвський мiський
ентр молодl

Щопонедiлка
(08.00)*

Нарала з керiвниками стру(турних
пiдрозлiлiв пiл головуванням мiського
голови Зеленського С.в. м. Лозова,

мвк ].{b5

З BiBTopKa по
п'ятницю
(08.00)*

Нарала з заступниками мiського
голови

Жидков О.М. -
перший заступник
мiського голови
м. Лозова.
мвкм25

Щочетверга
(14.00)*

Засiдання адмiнiстративноi KoMicii
при викоЕавчому KoMiTeTi
Лозiвськоi MicbKoi ради

Крикун В.В.
заступник мiського
голови з питань
дiяльностi
виконавчих органiв
ради, м. Лозова,
МВК Ns5

ачмьник Уомс,
i.пенко Я.В. -

оловний спецltL,Irст
омс

pBaHueBa В.М. -

чальник Уомс,
каченко о.М. -

овнии спецlалrст
омс

рванцева В,М. -

ачальник Уомс.
ульженко е.М. -

ачальник вtдlIlлч
с уомс

рванцева В.М.,
ч.lльник УоМС:
ульженко е.М.,

ачмьник вiддiлу
с уомс

рванцева В.М. _

ачальник Уомс,
оч В.В. - директор
iського центру молодi

рванцева В.М. -

ча,,lьник УоМС,
оч В.В. - директор
iського центру молодi

рванцева В.М. -

ачальник Уомс.
оч В.В. - директор
iського центру мололi

Кушнiр Ю.В. -
керуючий справами
викоЕавчого
KoMiTeTy MicbKo'i ради

Коба С.о.,
Кушнiр Ю.В.,
Крикун В.В.,
Барановський В.Я.,
Ко
Курасова О.К. -

головний спецiмiст
юридичного вiддirry

Актова зала
Управлiпня освiти,
молодi та спорту
лозiвськоi Micbkoi
ради

рванцева В.М. -

о.п.



Щоп'ятницi
(10.00)*

Нарада з керiвниками комунaльних
пiдприсмств

Крикун В.В.
заступник мiського
голови з питань
дiяльностi
виконавчих органiв
ради .м. Лозова.
МВК Ns5

*За рлови скасування карантинних обмежень

засiдання постiйЕих депутатських комiсiй та сесiй Лозiвськот MicbkoТ ради - за
окремим планом.

Керуючий справами
Виконавчого KoMiTeTy MicbKoi рали

Залiзiнський о,М. -
нач!L,Iьник УЖкГБ

Ю.В. Кушнiр
Силка, (05745) 2-З2-'70 q,

f


