лозIвськд Iчпськд рддд хдркIвсъкоi оБлдстI
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

МIСЪКОГО ГОЛОВИ
вiд

l"6

2019

року

Nь

Лозова

lkV

Про внесення змiн до розпорядження
мiського голови вiд 1б.08.2011 ЛЬ 331
,,Про затвердження Положення про
забезпечення доступу до публiчноi
iнформацiТ у виконавчих органах
ЛозiвськоТ MicbKoi

рали>>

забезпечення виконання Закону Украiни ппро доступ до
публiчноi iнформацiT), Указу Президента Украiни вiд 05.05.2011 року
JVg 54712011 <Питання забезпечення органами виконавчоТ влади доступу до
публiчноi iнформацiТ>, на пiдставi пп. |9,20 частини 4 ст. 42 Закону
украiни uпро мiсцеве самоврядування в Украiнi), у зв'язку з кадровими
змiнами:
1. Внести змiни до розпорядження мiського голови вiд l6.08.201l
З31 пПро затвердження Положення про забезпечення доступу До
публiчноТ iнформацii у виконавчих органах ЛозiвськоТ MicbKoi ради)), а
новiй релакчiТ
саме, додаток
цього розпорядження викласти
(лодаеться).
2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керуючого
справами виконавчого KoMiTeTy MicbKoT ради Кушнiра Ю.В.

з метою

N

2

мiський голова

Прасол,

в

С.В.Зеленський

ю.в. к

д.ю

Додаток

до розпорядження Лозiвського
мiського голови.
вiд !"ra\ KOlg Ns 4^l/

Список

посадов_их осiб, вiдповiдальних за органiзацiю доступу

до публiчноi'iнформацii у вiллiлах та управлiннях
Лозiвськоi MicbKoi ради та ii виконавчому KoMiTeTi

ль
з/п

Назва структурного
пцроздiлу

l

Управлiння економiки
MicbKoT ради
Юридичний вiддiл
апарату виконавчого

2

посадовi особи, вiдповiдальнi за
органiзаuiю лосryпу ло публiчноi
iнформачii П.I.Б./посада
ГАНЖА Вiкторiя МиколаТвна
 головний спецiалiст

MicbKoT рали

Вiддiл з облiку житла
та управлiння

 начаJтьник вiддiлу

ради

Вiддiл з питань
дiловодства та
звернень громадян
апарату виконкому
MicbKoi рали

5

Вiддiл з

бухга_птерського

6

облiку та звiтностi
апарату виконкому
MicbKoT рали
Вiддiл по
забезпеченню
дiяльностi рали

05745256

1

5

057452з503

ПОНОМАРЕНКО Борис Вiкторович
 нача,'tьник вiддiлу

комун€
шьною
власнiстю MicbKoT

4

телефони

СТЕПАНОВА Олена СергiТвна

KoMiTeTy
J

контаtсгнi

057452зlз7

ГРИГоР'СВА ольга ГеннадiТвна
головний спецiалiст
057452359 l

IЩЕНКО Ольга ЮрiТвна
 головний спецiа,riст

057452з174

ЛЕГоНЬКоВА Свiтлана
Володимирiвна
 начальник вiллiлу

057452667|

ТУРЧЕНКО Наталiя Олексанлрiвна
7

Вiддiл
мiстобулування,
архiтектури та
земельних вiдносин
MicbKoT рали

 головний спецiалiст
КОШJUIК IHHa Петрiвна

057452з269

 начальник вiддiлу.

ПоРоХнJI олена МиколаТвна
 головний спецiалiст сектору

05745229з2

земельних вiдносин вiддiлу,

ГРАНКIНА Олена Олексанлрiвна
 завiлувач сектору мiстобулування та
8

Вiлiл

цивiльного
захисту, оборонноТ,
мобiлiзацiйнот,
режимносекретноТ
роботи та взасмодiТ з
правоохоронними
органами MicbKoT ради

архiтектури вiллiлу
ворошн Володимир Генналiйович
 головний спецiаrriст сектору
оборонноТ, мобiлiзачiйноТ, режимно
секретноТ роботи та взаемодiТ з
правоохоронними органами

05745229з2

0574522705

l

вiддiл ведення

9

,Щержавного реестру
виборчiв MicbKo'r' рqди

Вiддiл управлiння

10

ВОРОЬВЙ Олексанлр Павлович
_

057459_0

1

_68

05745 2 зз64

МIШУТОЧКIНА Надiя ЮрiТвна
 начаJIьник вiддiлу,

персонапом

MicbKoT рали

начаJIьник вiддiлУ

АКОIШН Свiтлана

.Щмитрiвна

 головний спецiшriст

1,2

Архiвний вiддiл
мiськоi ради
Вiддiл кЩентр

13

надання
адмiнiстративних
послуг>> MicbKoT
Вiддiл з питань

11

шрАмко

MicbKoT рали

Вiддiл ресстрачiТ
MicbKoT рали

Вiддiл по

15

16

|7

забезпеченню
дiяльностi
старостинських
округiв MicbKoT рали
Органiзаuiйний вiддiл
апарату виконавчого
KoMiTeTy
MicbKoi рали
Управлiння праui та
соцiального захисту
населення MicbKoT
ради

l8
19

20
21

2з

Управлiння освiтио
молодi та спорту
MicbKoT ради
Вiддiл культури
MicbKoT рали
Фiнансове управлiння
MicbKoT рали
Служба у справах
дiтей
MicbKoT рали

Управлiння житлово
комунального
господарства та
булiвничтва MicbKoT
ради

 начаJIьник

ГОРДI€
НКО

Ради

вiддiлу

057452582l

Людмила Тагiрiвна

 головний спецiагIiст

05745901_26

ЮДIНА Маргарита Григорiвна
 нача,'rьник

05745_90096

вlддЦу_

МОГИЛЪЧЕНКО Iрина BiKTopiBHa
 начальник вiддiлу
05745_2350з

БЕЗВЕРХНJI

IHHa Олександрiвна

 головний спецiалiст

0574523270

КОЖАНОВА Юлiя Володимирiвна
 завiлувач сектору з питань

дiловодства та звернень громадян
вiддiлу забезпечення дiяльностi
управлiння
ЛЕВЧЕНКО Олена Володимирiвна
 начальник вiддiлу управлiння
персоналом та органiзацiйноТ роботи
ДОЦЕНКО Свгенiя АнатолiТвна
 головний спецiалiст
СРЯШЕВд Наталiя Володимирiвна
 секретар начальника
БЕРЕЖНА Натагriя МиколаТвна
 заступник нача,чьника, завiдувач
сектором з питань захисту прав лiтей
сирiт та дiтей, позбавлених
батькiвського пiклування

05745516з2

0574522266
0574522565
05745220_1 8



057452209|

УРВАНЦЕВА

.Щар'я СергiiЪна
 головний спецiалiст вiллiлу

реформування та юридичного
супроводу управлiння

Керуючий справами виконавчого
Прасол

05745_ 2200з

СТЕПАНоВА ольга Василiвна

ресстрачiТ мiсця
проживання фiзичних
осiб та ведення
ресстру громади

|4

€генiтвна
Валентина в

 начальник

0574522015

Ю.В. Кушнiр

