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ЛОЗIВСЬКА МIСЪКА РАДА XAPKIBCЬKO

розпоряджtЕння

МIСЪКОГО ГОЛОВИ
1,1oZll

липня

Про скликання

L cecii MicbKoi
VII скликання

}lъ

Лозова

2018

/

'6

ради

мiсцеве
ч. 4 ст. 42 та ч.8 ст. 59 закону укратни <про
самоврядування в YKpaTHi>, Регламенту MicbKoT ради:
пленарне засiдання яко1 провести
1. Скликати L сесiю мiськоi рали VII скликання,
20 липнЯ 2018 рокУ о 10-00 год. В залi засiдань MicbKoT ради.
2. Нарозгляд сесii винести TaKi питання:
житлоМ дiтей
2.1.Про затвердження мiськоI комплексноТ Програми забезпечення
- сирiт, дiтей, позбавлених батькiвського пiклування, та осiб з Тх числа на
2018 - 2020 роки у м. Лозова.
2.2.Про внесення змiн до мiських програм,
2.З. Про затвердження звiту про виконання мiського бюджету за I пiврiччя

вiдповiдно

до

2018 року.

п.

8

2.4. Про внесення змiн до мiського бюджету на

20l8 piK.

2.5.про надання згоди на лобровiльне при€днання територiальних громад
лозiвського району xapkiBcbkoT областi до територiальноi громади

м.Лозова XapKiBcbKoT областi.
2,6. Про встановлення единого податку.
2,7 . Про вирiшення питань житлово-комунilльного господарства м.Лозова.
2.8,Про вирiшення питань комунальноТ власностi територiальноI громади
м.Лозова.
2.9.Про вирiшення питань щодо регулювання земельних вiдносин,
мiстобулування та архiтектури в м.Лозова.
2.10. Щепутатськi запити.
2.1 l . Рiзне
3. На пленарне засiдання L сесii MicbKoT ради запросити керiвникiв управлiнь та
вiддiлiв MicbKoi ради, начальникiв вiддiлiв виконавчого KoMiTeTy, керiвника

Лозiвськоi мiсцевоi прокуратури, Панютинського селищного та .Щомаського
сiльського голiв, голову Лозiвськоi районноi ради та голову ЛозiвськоТ районноi
державноi адмiнiстрацiТ, представникiв мiських ЗМI.
4. Апарату MicbKoT ради оприлюднити повiдомлення про скликання L cecii MicbKoT
рали VII скликання у мiськрайоннiй газетi кГолос Лозiвщини) та на офiцiйному

сайтi MicbKoT рали.
5. Головному спецiалiсту вiддiлу з питань дiловодства та звернення громадян
(Ушеяров В.А.) забезпечити: технiчний стан пiдготовки сесiйноТ зали до проведення
L ceciТ MicbKoT ради; функiонування електронноТ системи голосування та ii контроль
пiд час проведення процедури поiменного голосування.
6. Контроль за виконанням розпорядження
за собою.

мiський голова

С.В.Зеленський

Коба,2-66-70

о.С.Степанова

