укрлiЕА

лозlвськл MICьKA рАдА
xAPKIBcbKoi оБллстI
ВИКОЕАВЧИЙ KOMITET

рIшЕнIIя

N63/

в[д.6 серппя 2016 року

Про внесеппя змiн до п.1

рiшепшя
впкоtrавчого KoMiTeT5r MicbKoi ралп вiл

26 травшя 2015 року tФ 280 "Про
органiзrпiю роботr з впlтрiшньо
перемiщенпмп особlми

та

сiм'ямrr

учасппкiв лнтптерорпстпчпоi операпif '

Вржовуючи кадlовi змirrи, що вiдбулися в сюrадi коорданацiйд{оi ра.щr з
органiзацii роботи з вrтутрiшrъо перемiщеrrш.,rи особами та сiм'-шrrи yraсrlrжb
аrrп{терористичноi операцii та керуюшлсь ст,40 п.6, ст.59 Закону Украiни "Про
мiсцеве самоврядув лIя в yкpaiнi", вrжонавчий KoMiTeT MicbKoi рад,I

ВПРIШИВ:
l. Внести змir*r до п.1 рiшешrя виконalвчого комiтегу MicbKoi ради вЦ
26 травlrя 2015 року },,l! 280 "Про органiзацirо роботи з внутрiшъо
перемiщеними особами та сiм'ями уrасrrикЬ антитерористичноi операцi!",

викJIilвIIм додаток 1 в новiй редакцii (додасться),
2 Вrвнаqити тilким, що втратило чиrrнiсть. рiшеrшя виконавчого KoMiTery
вiд 24,rпmого 2016 року Ne 96 "Про внесеr*rя змiн до п.1 рiшенrrя вrпtонавчого
KoMiTeTy MicbKoi ради вiд 26 травrrя 2015 року Nл 280 "Про орrшiзаllю робmи з
вrrутрiшъо перемiценrпп,r особаtrпл та сiм'ями учасrrикiв аЕrиrерористичноi

операtrif'

3. koHTpolb за виконанням рiшеrлrя покласти на пФшого заступника
мiського голови Жидкова О.М

мiськпй гоrовд
5_18-02

I

с.в.зЕJIЕЕс
о.М,жид(оЕ

о,с

скJIАд

,Щодаток
ло рiшеппя MicbKoI радп
ьiд //серпrlя 201,б poIcy J\}

4З У

MicbKoi коордппrцi поi радп з оргапiзацii роботlr щодо пiдтрпмкш ввутрiшньо
перемiщешпх осiб тr сiмей 5rчасппкiв rптштерорпстrчпоi опсрацi[

l

)iс,lдков

z

куlпшр

з

Олександl Млколайович

Юрй Вiкгорович
КАРIIЕНКО
Тегяна Володпtлирiвна

rIлепп коордпf, sцiйпоi радш:
4

БрЕжневА

5

БIрюк

Свiтлана АядрiЬна
Оксана Володлt"пФiвна

6

Борзов

7

БЕсЕм

8

гришин

9

о
Миколйович
Володft{ир

Олексй Вiкгорович

Сергй Мrа<олайович
Сергй Олександрович

l0. зАгАмулА
lt.

олег Миколайович

зАJпзIнськиЙ

Олександ Миколайович

12. IвАнчЕнко
13.

Пегро Мйхайлович

IB(IЕHKO
.Щшггро Юрйович

14. кишинськА

Неля Олексшцрiвна

15. кпкАJIо

Вiкторiя Вiкгорiвна

першй засryш

п( мiського голови, голова

коордtнацifuiоi рали
засгуrпrш( мiського головп, заступник
голови коордпrаlirfiоi ради

начаJьник вiддiлу коорд{нацii соцiальноi
робmи управлirшя працi та соцiального
захисту яаселення йськоi радц секретФ
коордпrацiйшоi ради
на,{альшк служби у справж дiтей Micbkoi
ради
головний лiкар КЗОЗ "Цент первинноi
медлко-сшriтарноi допомоlи м.Лозова"
оперуповноважешrй Лозiвського МРВ
управлiюrя СБУ в Харкiвськiй областi (за
згодою)
голова Лозiвськоi спi-ltки расншtЬ АТО (за
згодою)
директор терlтторiаБного цеIr,гру
соцiального бсrтуговувапя (надшлtя
соцiа:ьнlл< посл}т) MicbKoi рад.r
нача.льrпп< вiддiлу lдшiльного зжисту,
оборонноi, мобiлЬаrriйноi, режимноceKpeTHoi роботи та взаемодii з
прirвоохоронними органами MicbKoT рад.l
начiuьник управлiIлrя у справах молодi та
спорту MicbKoi рад,l
начаrьник }тrравл irпrя житловокомунаJьного господарства та будьш.rrцва
MicbKoi рали
дирекгор Лозiвського мiськрайоrпrого
цеЕrру зйшmостi населенrrя (за зголою)
головtлдi спецiалiсг юриллтrого вiлдi.lry
imapaтy виконавчого KoMiTeTy MicbKoi ради
длрекгор мiського ценФу соцiа.lьltло<
служб для ciM'i, дiтей та молодi
начальник упрalвлiюrя прачi та сочiа.lьного
зilхисту населення Micbкoi радr

16. IIрАсоJI

ольга олексiьна

2

начшrьrппс

вiдliлу

з rштшlь дiловtlдства та

l8. стЕпАновА

звернень громадян апарату виконавчого
комiтегу MicbKoi ради
нача.гьlппс вiддiлу з облiку rrоtгла та
управлiння комlтrальною власнiстrо йськоi
ради
провiдпай спецiмiст утравлiшrя

19. УPBAHI_EBA

нача,ъюлс вiддi,ту освiти мiськоi ради

20. ФIндокЕвиtI

дрекгор КП "ЖУк"

21.

начапьrдпс ЛозЬського

17. пономАрЕнко
Борис Вiкrорович

Юлiя СергiiЪна
Вiкгорiя МшсолаiЬна
Олена Гршорiвна

IIIEB}IEHKO

Валерiй Олексiйович

22. шуJьгшовА

Лариса АнатолiЬна

Керуюча справам]t

впкопавчого KoMiTeTy
MicbKoi радп
5-18-02

лозiвськоm

омвк

рйвiддiлу

Головного управлirдrя Державноi
мiграцiiпlоi слркби Украiiшл в Харкiвськй
областi (за зmдою)
кер},юча спрirвами iшарату виконавчого
KoMiTeTy MicbKoi ради

а//L

Л.А.Шульгiнова

