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Про скликання LVIII позачерговоi
cecii MicbKoT ради VII скликання
Вiдповiдно :to п.8 ч.4 ст.42 та ч.8 ст.59 Закону УкраТни кПро мiсцеве самоврядуваIlня

в YKpaTHi>, РегJlаменту MicbKoi ради:
1. Скликати LVIII позачергоВу сесiю мiськоТради

VII скликання, пленарне засiдання якоi
провестИ 07 грулнЯ 2018 рокУ о 10-00 год. В залi засiдань мiськоi ради.
2. На розгляд ceciT винести TaKi питання:
2.1. Про лобровiльне присднання територiальних громад Лозiвського району XapKiBcbKoT
об;tастi ito l,ери,l,орiальноТ громади м Jlозова, с Герсеванiвське,
с JIiciBcbKe JIозiвськоТ MicbKoT рали XapKiBcbKoT областi.

2.2.Про утворення старостинських округiв ЛозiвськоТ MicbKoI рали XapKiBcbKoT об,,tастi.
2.3.Про покладання обов'язкiв старости.
2.4.Про внесення змiн до рiшення MicbKoT ради вiд 26,l0.20l8p. Jф l066 кПро
затвердження структури виконавчих органiв ради, загальноТ чисельностi апарату рали та iT
виконавчих органiв>.
2.5. 11po затверлження структури сiльських рад.
2.6.Про внесення змiн до рiшення MicbKoT рали вiд 05.11.2015 Ng 7 uПро утвореFIня
виконавчого KoMiTeTy ради, визначення його чисельностi та затвердження персонального
ск,паду).
2.7. Про реорганiзацiю сiльських рад.
2.8, Про вIlесення змitl до мiських програм.
2.9. Про вIlесення змiн до мiського бюдхtету на 20l8 piK.
2. l 0. I1po вирiшеttня tlи,гань житJIово-комунzuIьного господарства.
2.1 l. Про вирiшення питань комунальноi власностi територiальноТ громади.
2,12.Про вирiшення питань щодо регулювання земельних вiдносин, мiстобулування та
архiтектури.
2.13. !епутатськi запити,
2.14. Рiзне.
3. t]a пленарне засiдання LVIII позачерговоТ сесii MicbKoi ради запросити керiвникiв
виконавчих органiв MicbKoT ради, в.о.старост, керiвника ЛозiвськоТ мiсцевоТ
прокуратури, голову Лозiвськоi районноi ради та голову ЛозiвськоТ районноТ державноТ
алмiнiстрацiТ, представникiв мiських ЗМI.
4. Апарату MicbKoT ради оприл]однити повiдомлення про скликання LVIII позачерговоТ
cecil' MicbKoT рали VII скликанIIя у мiськрайоннiй газетi <Голос Лозiвщини)) та на
офiчiйному сайтi MicbKoi ради.
5. [-оловному спецiа,riсту вiддiлу з питань дiловодства та звернення громадяrл (Ушеяров
В.Д.) забезпечити: технiчний стан пiдготовки сесiйноТ заJIи до проведення LVIII
нноi системи голосування та iJ
позачерговоТ ceciT MicbKoT ради; функiонування еле
коtIтроль пl/I час проведення процедури поlменно
ування
собою.
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