ЛОЗIВСЬКА MICЬKA РАДА XAPKIBCЬKOI ОБЛАСТI
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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позачерговоi cecii

скликання

Вiдповiдно дО п. 8 ч. 4 ст. 42, п.1 ч.3 ст.50 та ч.8 ст. 59 Закону Украiни
кПро мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>, Регламенту MicbKoT ради:
l. СкликаТи XL позачерговУ сесiЮ пдiськоi ради VII скликання, пленарне засiдання
якоi провести |2 грУдня 2017 року О l5-00 год. В залi засiдань MicbKoT ради.
2, На розгляд ceciT винести TaKi питання:
2,1, Про внесення змiн до мiських програм.
2.2. Про затвердження Програми створення служби мiстобудiвного
кадастрУ в MicTi Лозова XapKiBcbKoT областi на 20l 8 - 2020 роки.
2.з. Про внесення змiН до мiськоГо бюджетУ на 2017 piK,
2.4. Про затвердження Плану роботи ЛозiвськоТ MicbKoT ради на 20l8 piK.
2.5. Про внесення змiн до Регламенту та Положення про постiйнi KoMiciT
ЛозiвськоТ MicbKoT рали XapKiBcbKoT обласr,i VII скликан}Iя.
2.6. Про вирiшення питань житлово-комунального господарства
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2.||.

м.Лозова.

Про вирiшення питань

KoMyHa_llbHoi власностi територiа-гrьноi

громади

м.Лозова.
Про присво€ння адрес.

гIро вирiшення питань щодо регулювання зеМеЛЬНИХ
мiстобулування та архiтектури в м,Лозова,

ВlДНОСИII.

flепутатськi запити.

Рiзне.
На пленарне засiдання

позачерговоТ cecii MicbKoi рали запросити керlвникlв
начаJIьникlв вiддiлiв виконавчого KoMiTeTy,
мiськоi

XL

ради,
управлiнь та вiддiлiв
та
керiвника Лозiвськоi мlсцевоl прокуратури, Панютинського селищного
ЛозiвськоТ
та
голову
Лоз lBcbKol районноТ ради
Щомаського сiльського голiв, голову
мiських ЗМI
представникiв
HicTpauii,
районноТ державноi адмi

про скликання
повlдомлення
ради оприлюднити
сайтi MicbKoT рали
позачерговоi cecii MicbKoT ради VII скликання на офiцiйному

4. Апарату Mlcbкol

XL

громадян
проведення
(у шеяров В.А.) забезпечити: технiчний стан пiдготовки сесiйноТ зали до
системи
xL позачерговоi сесii мiськоi ради, функiонування електронноi
голосування.
голосування та ii контроль пlд час проведення
собою
6. Контроль за виконанням розпорядження
5

Головному спецiалiсту вiддiлу з питань дiловодства та звернення

Секретар Micbкoi рали
Легоньков а,2-66-71
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